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ÖZET 

KüreselleĢme, teknolojide meydana gelen değiĢmelere bağlı olarak ekonomik ve 

toplumsal yaĢamdaki etkisini arttırmaktadır. Bugün dünyadaki en önemli sorunlardan 

biri hızlı kentleĢme ve aĢırı yapılaĢmadır. Bu durum var olan doğal alanları ortadan 

kaldırmaktadır. Toplumsal yaĢamdaki bu değiĢim uzun süreçte insan hayatını fiziksel ve 

psikolojik boyutta etkilemektedir. Bu nedenle günlük yaĢam tarzından uzaklaĢmak 

isteyen insanlar yılın belli bir döneminde kısa süreli ya da günübirlik fiziksel 

aktivitelere katılarak kendisini psikolojik yönde yenileyebileceği kırsal mekanlara 

yönelmektedir. Böylece konum olarak Ģehir merkezlerine yakın doğal ve tarihi dokusu 

ile potansiyel rekreasyon alanı olan kırsal mekanlar, turizm merkezi olarak değer 

kazanmaktadır. 

Bursa’daki Kızık köyleri çalıĢma alanımızı oluĢturmaktadır. Kırsal turizm kapsamında 

ele aldığımız köylerden Fidyekızık ve Değirmenlikızık yerleĢimleri kent merkezine 

yakınlığından dolayı zaman içinde aĢırı yapılaĢma ve yoğun nüfuslanma sonucu kırsal 

özelliklerini yitirmiĢtir. Bu nedenle bu köyler çalıĢma alanımızın dıĢında bırakılmıĢtır. 

Zengin tarihi geçmiĢi ve doğal güzellikleri ile kırsallığını hala koruyabilen Cumalıkızık, 

Hamamlıkızık ve Derekızık köyleri araĢtırma sahamızı oluĢturmaktadır. AraĢtırmadaki 

temel amacımız ise Kızık köylerinin kırsal turizm potansiyelini belirlemek ve bu 

köylerdeki potansiyeli kentsel rekreasyon açısından değerlendirmektir. Bu amaçla 

alakalı bilgi toplama aĢamasında ilgili kurumlardan elde edilen belgeler, literatür 

taraması ve alan araĢtırması yapılmıĢtır. AraĢtırma evreni, bu köylere gelen ziyaretçiler 

ve bu köylerde yaĢayan yerel halk ile esnaftır. AraĢtırmada ziyaretçiler, yerel halk ve 

esnaf olmak üzere üç analiz birimi bulunmaktadır. Ziyaretçilere yüzyüze görüĢme 

tekniği ve rastgele örnekleme göre, yerel halka ve esnafa ise yüzyüze görüĢme tekniği 

ile anket uygulanmıĢtır. AraĢtırma 470 kiĢi ile gerçekleĢtirilen karma desenli bir 

araĢtırmadır. Birinci elden sağlanan veriler SPSS 21 programı ile analiz edilerek 

değerlendirilmiĢtir. Ayrıca SWOT analizi yapılarak çalıĢma alanımıza konu olan Kızık 

köylerinin turizm potansiyeli ortaya çıkartılmaya çalıĢılmıĢtır.  

AraĢtırmadan elde edilen sonuçlara göre kızık köylerinde turizm olanaklarının istenilen 

düzeyde değerlendirilmediği ve varolan potansiyelin alternatif rekreasyonel etkinlikler 

ile geliĢtirilebileceğidir. Özellikle Derekızık ve Hamamlıkızık köylerinde Küreklidere 
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ġelalesi’ne yönelik yürüyüĢ parkurları, Derekızık ve Cumalıkızık tarım alanlarında hobi 

bahçeleri, köylerden Uludağ eteklerine doğru gerçekleĢtirilecek atlı gezintiler ile bisiklet 

turları, çeĢitli yörelere ait haftaların düzenlenmesi ve köylerde yetiĢtirilen yerel ürünlere 

ait festivallerin yapılması ziyaretçilerin ifade ettiği rekreasyonel faaliyetlerdendir. 

Köylerdeki hizmet alanlarının çeĢitlendirilmesi, köylere yönelik tanıtım ve reklamın 

arttırılması kırsal turizmin geliĢtirilmesi için öncelikli olarak yapılması gerekenlerdir. 

Doğal ve bozulmamıĢ çevre yapısı, tarihi ve kültürel değerleri, geleneksel mimari 

ankete katılan esnafa göre ziyaretçileri çeken en temel unsurlardır. Ancak ziyaretçileri 

ağırlama ve hizmet sunma açısından köylerinin yetersiz kaldığını belirten köy esnafı, 

kızık köylerinde yeni yatırım planları olduğunu ifade etmektedir. Anket sonuçlarına 

göre özellikle Cumalıkızık’ta planlanan yatırımların, konaklamaya ve ev 

pansiyonculuğuna yönelik olduğu görülmektedir.  

Derekızık’ta ise doğal çevrenin çekiciliği günübirlik turizmi ortaya çıkarmıĢtır. Esnafın 

tamamı ağırlıklı olarak hafta sonu gelen ziyaretçilerin tüm haftaya yayılmasını 

istemektedir. Ziyaretçi sayısının arttırılması için öncelikli olarak reklam ve tanıtım 

yapılmalı ve beraberinde hizmet alanları çeĢitlendirilmelidir. Köy esnafı giderek azalan 

tarım ve hayvancılığa karĢı turizmi alternatif ekonomik faaliyet ve geçim kaynağı olarak 

görmektedir. Bu nedenle köy esnafı sahip oldukları bahçelerde kamp yapmak için arazi 

kiralamak, bungalov evler yapmak, bahçe turizmini geliĢtirmeyi istemektedir.  

Turizmin önemli bir sektör olarak geliĢmeye baĢladığı kızık köylerinde yerel halk ve 

esnaf, günübirlik olan ziyaretlerin kısa süreli turizme dönüĢtürülmesi gerektiğini 

düĢünmektedir. Özellikle ziyaretçilerin sayısının artması ve haftanın hergününe 

yayılması varolan değerlerin korunmasına imkan sağlamaktadır. Köy halkı ve esnaf 

çekiciliği olan değerlere daha çok özen göstermeye baĢlamıĢtır. Turizmi, ekonomik 

kaygılarını azaltıcı faaliyet olarak görmekte olan yerel halk teĢvik çalıĢmalarının 

destekçisi olmaktadır. 

Kızık köylerinde kırsal turizmin geliĢmesi, bu köylerin kalkınmasını da sağlayacaktır. 

Bu sayede ekonomik ve sosyal geliĢme sağlanacak ve bu tür sorunların çözümüne 

katkıda bulunacaktır.  

Anahtar sözcükler: Rekreasyon, Turizm, Kırsal turizm, Kızık köyleri, Bursa. 
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ABSTRACT 

Globalization has been increasing its impact on economic and social life, depending on 

the changes in technology. Today, one of the most important problems in the world is 

rapid urbanization and extreme structuring which causes to destroy the existing natural 

areas. This change in social life influences human life on the physical and psychological 

dimension for a long time. Therefore, people who want to move away from their daily 

lifestyle tend to visit rural areas where they can renew themselves psychologically by 

participating in short-term or daily physical activities during a certain period of the year. 

Thus, the rural areas that close to the city centers, which are potential recreation area 

with the natural and historical texture, gain value as a tourism center.  

Some of Kızıl villages in Bursa are selected as our study area that consists of 

Cumalıkızık, Hamamlıkızık and Derekızık villages because they still have been 

protecting their countryside features with its rich history and natural beauties. However, 

Fidyekızık and Değirmenlikızık settlements, which have been handled in the context of 

rural tourism, have lost their rural characteristics due to their proximity to the city center 

which causes these villages to have excessive urbanization and dense population. For 

this reason, these villages are excluded from our study area. The primary aim of this 

study of to determine the rural tourism potential of the Kizik's villages and to evaluate 

the potential of these villages regarding the urban recreational tourism. 

For the data collection phase, field research and literature review were conducted, and 

some necessary documents were obtained from the relevant government agency. The 

participants of this study are visitors, the local villagers, and artisans. Thus, the three 

analysis units of the research are visitors, local villagers, and artisans. While a 

questionnaire was applied to the visitors as the random sampling face to face interview 

technique, the same questionnaire was applied to the local villagers and artisans as the 

face to face interview technique. The research is mixed-pattern research with 470 

people. First-hand data were analyzed by SPSS 21 program and evaluated. Besides, 

SWOT analysis has been done to reveal the tourism potential of the Kızık villages that 

consists of our study area. 
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The findings of the research show that tourism opportunities of the Kizik villages are 

not profited to the desired level, and the existing potential of these villages can be 

improved with alternative recreational activities. For instance, the hiking trails to the 

Küreklidere Waterfall in Derekızık and Hamamlıkızık villages, the hobby gardens in 

Derekızık and Cumalıkızık agricultural areas, the horse rides and bicycle tours can be 

performed from villages through the foothills of the Uludağ, arranging of the weeks 

belonging to various local traditions, and organizing of festivals belonging to local 

products were stated by the visitors as the recreational activities. Diversification of the 

service areas in the villages, introduction to the villages and promotion of the 

advertisement are the primary things to be done for the rural tourism development. 

According to the artisans who participated in the questionnaire, the natural and 

unimpaired environment, historical and cultural values, and the traditional architecture 

are the most significant elements that attract visitors. However, the village artisans 

emphasize that their villages are inadequate in terms of hospitality and service provision 

and they state that there are new investment plans in these villages. According to the 

results of the questionnaire, it can be seen that the investments planned especially in 

Cumalıkızık are aimed to improve accommodation such as house pension. 

In Derekizik, the attraction of natural environment reveals day-to-day tourism. All of 

the artisans are predominantly desire visitors to visit their villages during the whole 

weekdays rather than just weekends. To increase the number of visitors, primarily, 

advertising should be done, and the service areas should be varied. Village artisans 

think tourism as an alternative economic activity and a source of living against the ever-

decreasing agriculture and animal husbandry. For this reason, village artisans want to 

lease land to camp in the gardens they own, build bungalow houses, and develop 

gardening tourism. 

The local villagers and artisans think that day-to-day visits should be transformed into 

short-term tourism in the Kizik villages where tourism has begun to develop as an 

important sector. Especially, the increase in the number of visitors and the spreading of 

the visits from weekends to every day can allow the preservation of the existing values 

of the villages. Besides, the local villagers and artisans have begun to pay more 

attention to the attractive values of the villages. Also, they think tourism as an activity 
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to reduce economic worries, and so they support the local public incentive efforts. The 

development of rural tourism in Kizik villages will also provide economic and social 

development. Thus, it will contribute to the resolution of such problems in these 

villages. 
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GĠRĠġ 

Turizm, “insanların sürekli konutlarının bulunduğu yer dıĢında devamlı olarak 

yerleĢmemek, sadece para kazanmak ve politik ya da askeri bir amaç izlememek üzere, 

liberal bir ortam içinde; iĢ, merak, din, sağlık, spor, dinlenme, eğlence, kültür,  deneyim 

kazanma, snobik amaçlarla veya aile ziyareti, kongre ve seminerlere katılmak gibi 

nedenlerle, kiĢisel veya toplu olarak yaptıkları seyahatlerden, gittikleri yerlerde 24 saati 

aĢan veya o yerin bir konaklama tesisinde en az bir geceleme süre ile 

konaklamalarından ortaya çıkan iĢ ve iliĢkileri kapsayan bir tüketim olayı” Ģeklinde  

tanımlanmaktadır (Olalı, 1990: 5). Dünyada meydana gelen hızlı sanayileĢme, aĢırı 

kentleĢme ve artan teknoloji; ekonominin geliĢmesine ve sosyal yapının değiĢmesine 

yol açmaktadır. Özellikle hızlı nüfus artıĢı ile büyükĢehirlerde yaĢanan kargaĢadan 

uzaklaĢma isteği, turizmi doğal bir sonuç olarak ortaya çıkarmaktadır. Turizm tarihi-

geleneksel değerleri, sosyo-kültürel özellikleri ve çevresel faktörleri kapsayan bir 

hizmet sektörüdür. Bu nedenle turizm olgusu çok yönlü düĢünülmektedir. 

Turizmde uzun yıllar deniz-kum-güneĢ üçlüsü bir çekim gücü yaratırken, 

günümüzde turistlerin tatil yeri seçiminde özgün doğal ve kültürel zenginlikler daha 

fazla rol oynamaya baĢlamıĢtır (Soykan, 2001: 152). Ġnsanların rekreasyon ve turizm 

anlayıĢı sürekli değiĢime uğramaktadır. Uluslararası çevre bilincinin geliĢmesi, turizmin 

önemli faktörlerinden biri olan doğal çekiciliklerin korunmasına yol açarak ekoturizmin 

geliĢmesine katkıda bulunmuĢtur. Ekoturizm, turizm faaliyetleri gerçekleĢtirilirken 

doğal ve tarihi değerlerin gelecek nesillere aktarımını benimsemektedir. Bu anlayıĢ 

beraberinde sürdürülebilirlik kavramını ortaya çıkarmaktadır. Bir turizm ilkesi olarak 

geliĢmeye baĢlayan sürdürülebilir turizm, tarihi ve kültürel değerler ile doğal 

zenginliklerin korunarak, turizmin uzun vadede kalıcılığını sağlamaktır. Kırsal alanlarda 

ortaya çıkan bir turizm çeĢidi olarak kırsal turizm ise çok yönlü ve kompleks bir 

aktivitedir. Kırsal turizm, çiftlik turizmi, yeĢil turizm veya yayla turizmi olmakla 

birlikte, doğa tatillerini ve özellikle de ekoturizm, alıĢveriĢ, kayak, bisikletli ve atlı doğa 

gezileri, macera, rafting, spor, termal turizm, avcılık ve balıkçılık, sanat, tarih ve etnik 

yapıya endeksli bir turizm çeĢididir (Soykan, 2006: 72-73). 

Sanayi devrimi ile birlikte dünya genelinde çeĢitli doğal kaynakların kullanımı 

hızlanmıĢtır. Doğal kaynakların yoğun kullanımı çevresel tahribatı arttırarak kent 
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alanlarında olumsuz bir baskı ortaya çıkarmıĢtır. Bu baskıdan kurtulmak isteyen kent 

insanı boĢ zamanlarında dinlenmek ve psikolojik olarak kendini yenileyebilmek için 

kırsal alanlara yönelmektedir. Özellikle sahip olduğu tarihi–kültürel değerleri, 

geleneksel yaĢam tarzı, yerel ürünleri ve doğal güzellikleri ile çeĢitli sportif faaliyetlerin 

yapılabileceği kırsal mekanlar turizm ve rekreasyon potansiyeli taĢımaktadır. Bu 

potansiyel her yaĢtan bireyin aktif ya da pasif olarak kısa süreli veya günübirlik 

katılımları ile açığa çıkmaktadır. Böylece giderek geliĢen kırsal turizm gerçekleĢtirildiği 

kırsal mekanların da önemini arttırmaktadır. Gün içinde yapılabilecek çok sayıda  

aktiviteyi içinde barındıran kırsal alanlar rekreasyonel açıdan da büyük potansiyel taĢır. 

Ancak bu potansiyelinin planlı kullanılmaması halinde çevresel bozulmalar ortaya çıkar. 

Doğal ve tarihi değerlerin bozulmaya baĢladığı kırsal mekanlar, ziyaretçilerin 

beklentisini karĢılayamaz hale gelir ve turizm faaliyetleri kısa vadede sona erer. Bu 

kapsamda ele aldığımız araĢtırmamızda Bursa’daki Kızık Köyleri’nin rekreasyonel 

turizm potansiyeli açığa çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır. 

Araştırmanın Amacı; Bursa’daki Kızık köylerinin kırsal turizm potansiyelinin 

ortaya konulması, bu potansiyelin kentsel rekreasyon açısından nasıl 

değerlendirildiğinin araĢtırılması, sorunların tespit edilmesi ve ileriye yönelik öneriler 

sunulmasıdır. 

Araştırmanın Sınırlılıkları; Kırsal turizm kapsamında ele aldığımız köylerden 

Fidyekızık ve Değirmenlikızık yerleĢimleri kent merkezine yakınlığından dolayı zaman 

içinde aĢırı yapılaĢma ve yoğun nüfuslanma sonucu kırsal özelliklerini yitirdiğinden 

Fidyekızık ve Değirmenlikızık köyleri çalıĢma alanımızın dıĢında bırakılmıĢtır. Bundan 

dolayı zengin tarihi geçmiĢi ve doğal güzellikleri ile kırsallığını hala koruyabilen 

Hamamlıkızık ve Derekızık köyleri ile UNESCO tarafından dünya miras listesine alınan 

Cumalıkızık köyü araĢtırma sahamızı oluĢturmaktadır. 

Yöntem 

Doğal ve tarihi çekicilikleri ile ön plana çıkan kırsal mekanlar, son yıllarda 

turizmin önemli unsurlarından biri haline gelmiĢtir. Özellikle iĢ hayatının 

yoğunluğundan ve Ģehrin gürültüsünden uzaklaĢmak isteyen insanların, kırsal mekanları 

rekreasyonel açıdan değerlendirmesi, araĢtırma konusunun "Bursa’daki Kızık köylerinin 
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kırsal turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve bu potansiyelin kentsel rekreasyon 

açısından değerlendirilmesi " olarak belirlenmesinde fikir kaynağı olmuĢtur. Konunun 

belirlenmesi ile birlikte veri toplama aĢamasına geçilmiĢtir. Ġlk olarak literatür 

araĢtırması yapılarak bu alanda gerçekleĢtirilmiĢ tez çalıĢmaları gözden geçirilmiĢ ve  

ön arazi çalıĢması yapılmıĢtır. Literatür araĢtırmasında ve ön arazi çalıĢmasında elde 

edilen bilgiler doğrultusunda ise anket soruları hazırlanmıĢtır. 

Turizmin geliĢmesinden olumlu ya da olumsuz olarak etkilenen gruplara paydaĢ 

adı verilmektedir (Nicholas, vd., 2009: 393). Sürdürülebilir turizm yaklaĢımında, bir 

bölgedeki turizm faaliyetlerinden etkilenen en önemli paydaĢlar; yerel ve ulusal 

yöneticiler, turizm sektöründekiler, sivil toplum kuruluĢları, yerel halk, medya ve 

turistlerdir (Swarbrooke, 1999, Akt: Varnacı Uzun ve Somuncu, 2011: 21). Bu 

çalıĢmada araĢtırma evrenine dahil ettiğimiz paydaĢlar, bu köylere gelen ziyaretçiler ile 

bu köylerde yaĢayan yerel halk ve esnaftır. AraĢtırmada ziyaretçiler, yerel halk  ve esnaf 

olmak üzere üç analiz birimi bulunmaktadır. Ziyaretçilere yüzyüze görüĢme tekniği ve 

rastgele örnekleme göre, yerel halk ve esnafa ise yüzyüze görüĢme tekniği ile anket 

uygulanmıĢtır. AraĢtırma 470 kiĢi ile gerçekleĢtirilen karma desenli bir araĢtırmadır.  

Yerel halk anketi, köye dıĢarıdan gelen esnafların varlığından dolayı köyde 

ikamet edenler ve esnaflık yapanlar olmak üzere iki ayrı gruba uygulanacak Ģekilde 

hazırlanmıĢtır. GörüĢmeler 1 Mart - 20 Eylül 2016 tarihleri arasında üç farklı arazi 

çalıĢmasında gerçekleĢtirilmiĢtir. Cumalıkızık köyünde 320 ziyaretçi, 15 yerel halk ve 

25 esnaf, Derekızık ve Hamamlıkızık köylerinde ise 40’ar ziyaretçi, 5’er esnaf ve 10’ar 

yerel halk ile yüzyüze görüĢülmüĢtür. Cumalıkızık köyünde ziyaretçilere uygulanan 

anket sayısının Derekızık ve Hamamlıkızık köyünden fazla olduğu dikkat çekmektedir. 

Bu durum Cumalıkızık köyünün tarihi turizmin önemli merkezlerinden biri olması ve 

UNESCO tarafından dünya miras listesine alınması sonucu yıl içinde köye gelen 

ziyaretçi sayısının çok daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Hafta içi ve hafta 

sonu ziyaret edilen köylerde yapılan görüĢmeler sonucunda elde edilen veriler SPSS 21 

programında değerlendirilmiĢtir. Köylerin turizm potansiyelini ortaya çıkarmaya 

yönelik SWOT analizinin yapılması ile araĢtırmanın ana aĢaması tamamlanmıĢ ve 

araĢtırma rapor halinde yazılmıĢtır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. REKREASYON 

Sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan sermaye ve bilim alanında yaĢanan 

geliĢmeler ıĢığında üretimin artık insan odaklı olmasından çok makine odaklı olarak 

yapılması gündeme gelmiĢ ve bunun neticesinde ortaya büyük bir verimlilik çıkmıĢtır. 

Bu bağlamda, makinanın üretimde insanoğlunun yerini alması iĢ gören gücüne olan 

ihtiyacın baĢka alanlara kaymasına yol açmıĢtır. Ayrıca insan kaynağını daha çok 

üretimin planlanması ve teknolojinin geliĢtirilmesi alanına kaydırmıĢtır. Bu kapsamda 

üretime aktif olarak katılmayan iĢgörenler için çalıĢma koĢulları iyileĢmiĢ ve 

iĢgörenlerin boĢ zamanları arttmıĢtır (Karaküçük, 2008: 104). SanayileĢmeyi takip eden 

süreç içerisinde de kentlileĢme hareketinin baĢlaması ve insanların Ģehirlerde beton 

binalar arasında yaĢamaları, onların iĢ yaĢamları dıĢında kendilerini hem bedensel hem 

de ruhsal dinginlik sağlayacak etkinlikler aramaya yöneltmiĢtir. Bu kapsamda çalıĢma 

yaĢamlarından arta kalan zamanların değerlendirilmesi iĢçi ve kentli sınıf için bir 

gereksinim halini almıĢtır. Sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik ilerlemeler ile 

birlikte rekreasyonel etkinliklerine olan talep ve bu alandaki çeĢitlilik önemli bir unsur 

halini almıĢ ve eğlenme, öğrenme, dinlenme, yetenek geliĢtirme, sosyalleĢme, alıĢveriĢ, 

spor, izleme ve tedavi gibi amaçlara hizmet eden rekreatif etkinlikler meydana gelmiĢtir 

(Argan, 2007, Kır, 2007, Akt: Gül, 2014: 10). 

Rekreasyon, bireylerin yaĢamsal fonksiyonları canlı tutmak amacıyla onları 

dinlendiren, eğlendiren, neĢe veren ve çeĢitli uğraĢlardan haz almalarını sağlayan 

eylemleri yapmak veya bu etkinliklere katılarak fiziksel ve zihinsel olarak canlanmadır 

(Bayer, 1979: 20).  

Rekreasyon, insanların boĢ zamanlarında yaptıkları, zorunlu çalıĢma 

faaliyetlerinden bağımsız olarak, kiĢinin boĢ zamanını serbest olarak ve dilediği gibi 

kullandığı, fiziksel gücünü onarmaya ve ruhsal kapasitesini zenginleĢtirmeye yönelik; 

zorunlu faaliyetlere karĢıt, özgürce seçilen ve fiziksel ve sosyal çevrenin değiĢmesi 

anlamına gelen faaliyetler olarak da tanımlanmaktadır (Turizm Bakanlığı, 1993: 4). 
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SanayileĢme süreci ortaya çıkardığı sonuçlar ile bireyin ihtiyaçlarını 

çeĢitlendirmiĢtir. ĠĢ yükünün artması ve çalıĢma hayatının yoğunlaĢması özellikle 

dinlenme ihtiyacının önemini arttırmıĢtır. Toplumsal bir varlık olan insan kendini 

psikolojik ve fiziksel olarak ayakta tutacak aktivitelerle dinlenme ihtiyacını 

karĢılamaktadır. Bu amaçla gönüllü olarak katıldığı tüm faaliyetler rekreatif etkinlikleri 

oluĢturmaktadır. Bu açıklamalar rekreasyonun turizm ile iliĢkili bir kavram olduğunu 

göstermektedir.  

Turizm, insanların kiĢisel tatmin amacıyla, kendi hür iradeleri ve istekleri 

doğrultusunda, maddi çıkar elde etme amacı gözetmeksizin, sürekli olarak oturdukları 

yerlerden ayrılarak geri dönmek koĢuluyla baĢka bir merkeze, belirli bir süre için 

gitmeleri ve orada kaldıkları sürece gerçekleĢtirdikleri faaliyetlerdir (Öner, 1997: 3-5). 

Ġnsanların yaĢadıkları yerden ayrılarak, geçici süre ile gittikleri yerde gerçekleĢtirdikleri 

bu faaliyetler ise rekreasyonel etkinliklerin bir parçasını oluĢturmaktadır. Bu 

tanımlamalar doğrultusunda rekreasyonun, turizm etkinliklerini içine alan ve konaklama 

Ģartı olmayan kapsamlı bir kavram olduğu anlaĢılmaktadır. 

Rekreasyon genellikle boĢ zamanlarda gerçekleĢtirilen her türlü faaliyeti içine 

almaktadır. Dolayısıyla turizm ile rekreasyon aynı türden birçok faaliyeti paylaĢtıkları 

için birbirleriyle örtüĢmektedirler (Kement, 2014: 87). Rekreasyonel turizm etkinlikleri 

gönüllü olarak giriĢilen, insanların boĢ zamanları boyunca tam bir istek ve tatmin 

duyarak yaptıkları, hoĢa giden ve olumsuz etkisi olmayan faaliyetler olarak tanımlanır 

(Shivers ve Delisle, 1997: 102). Ġnsanların boĢ zaman kavramını farklı biçimde 

değerlendirmeleri yaptıkları etkinliklerinde farklılık göstermesine yol açmaktadır. Bu 

durum ise rekreatif faaliyetlerin sınıflandırılmasını sağlamaktadır. 

Rekreasyon faaliyetlerinin sınıflandırılmasında esas önemli olan, bireylerin boĢ 

zamanları içerisinde rekreatif faaliyetlere katılmasını sağlayan amaçlar, istekler ve 

hazlar temel belirleyicilerdir (Karaküçük, 2008: 76). Rekreatif faaliyetler bu temel 

unsurlara göre sınıflandırılabileceği gibi mekansal, amaçsal, iĢlevsel vb.belirleyicilere 

göre de sınıflandırma yapılabilmektedir (Karaküçük, 2008: 77). Bireylerin istek ve 

amaçlarının bireysel olarak farklılık arz etmesinden kaynaklı olarak dünyada insan 

nüfusu kadar rekreatif etkinliğin varlığından bahsedilmesi yadsınamaz bir gerçekliktir 

(Gül, 2014: 20). Literatürde geçen sınıflandırmalar dikkate alınarak rekreatif etkinlikler, 
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etkinliklere katılım Ģekline göre ve katılanların mekan tercihlerine göre tablo 1’de 

sınıflandırılarak gösterilmektedir.  

Tablo 1: Rekreatif etkinliklerin sınıflandırılması 

Etkinliklere Katılım 

ġekline Göre 

Katılanların Mekan 

Tercihine Göre 

A
k

ti
f 

Spor yapma 

K
en

ts
el

 

A
çı

k
 a

la
n
 

Hayvanat bahçesi ziyareti 

ġarkı söyleme 
Bisiklet binme 

At binme  

Enstrüman çalma 

Yelken yapma 

K
ap

al
ı 

al
an

 

Spor etkinliklerine katılma 

(voleybol, tenis, basketbol vb.) 

Tiyatral bir oyun oynama 

Bilgisayar oyunu oynama 

Müze ve sergi salonu ziyareti,  

Tiyatro, sinema ve opera izleme 

P
as

if
 

Sinema filmi 

K
ır

sa
l 

A
çı

k
 a

la
n
 Balık tutumak, dağ bisikleti 

YürüyüĢ yapmak, tırmanıĢ 

Tiyatro izleme Kamp yapma 

Bir spor karĢılaĢmasını izleme 

K
ap

al
ı 

al
an

 

Akraba ziyareti 

Konser izleme Tarihi mekan ziyareti 

Kaynak: (Gül, 2014: 21-28) 

Ġnsanlar boĢ zamanlarını aktif katılımcı veya pasif izleyici Ģeklinde, açık ya da 

kapalı mekanlarda gerçekleĢtirdikleri etkinlikler ile değerlendirmektedir. Ġnsanların 

isteklerini ve hazlarını ön planda tutarak gerçekleĢtirdikleri bu etkinlikleri kentsel 

rekreasyon ve kırsal rekreasyon olmak üzere iki grupta incelemek mümkündür. 

Kentsel rekreasyon açık ya da kapalı mekanlarda insanların spor yapmak, 

eğlenmek, sinema ve tiyatro gösterisine katılmak, müze vb. mekanları ziyaret etmek 

amaçlı olarak gerçekleĢtirilen rekreatif etkinliklerdir (Karaküçük, 2008: 80). 

Kırsal rekreasyon etkinlikleri kentsel yerleĢim yeri baz alınarak, kent dıĢında 

doğal bir çekim alanına gidilerek, o mahreçte kalma süresine göre günübirlik, hafta sonu 
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ya da uzun süreli etkinliklerde gerçekleĢtirilen spor, tatil, sağlık vb.amaçlar taĢıyan 

etkinliklerdir (Özgüç, 1984: 7). Kırsal mekan, rekreasyonel faaliyetlerin 

gerçekleĢtirildiği ortamların baĢında gelmektedir. Sahip olduğu sakin ve sessiz çevre 

ortamı ile özellikle kentte yaĢayan bireylerin boĢ zamanını değerlendirdiği, doğal 

güzellikleri barındıran alanlardır. BoĢ zamanını mekana bağlı etkinliklerle geçirmek 

isteyenlerin tercih ettiği kırsal mekanlar birer rekreasyon ortamıdır.  

1.2. KIRSAL TURĠZM 

Kırsal turizm; doğal çevrenin varlığını sürdürebildiği, Ģehir yerleĢmelerinden 

mekan olarak farklı geleneksel yaĢam tarzının sergilendiği, tarihsel ve kültürel değerleri 

ile otantik havanın egemen olduğu ortamlarda gerçekleĢtirilir. Kırsal turizm Dünya’da 

ve Türkiye’de turizme yönelik yapılan çalıĢmalarda farklı tanımlamaları ile dikkat 

çeken kapsamlı bir kavramdır. 

Kırsal turizm, kitle turizminin aksine daha geniĢ bir alanda, yerel bir atmosferde, 

yapılaĢma ve nüfusun daha az olduğu bir bölgede, az sayıda turistin katılması nedeniyle 

yoğunlaĢmanın daha az yaĢandığı geleneksel ve kendine has mimarisi ile yerel halk 

tarafından oluĢturulan küçük çaplı turistik iĢletmelerde mal ve hizmetlerin sunulduğu ve 

tursitlerin kendi özgür seçimleriyle istediği miktarda ve çeĢitte aktiviteyi 

gerçekleĢtirmesine olanak sağlayan bir turizm türüdür (Albayrak, 2003: 133). 

Kırsal turizm yeni bir kavram değildir. 19. yüzyılda geliĢen ve büyüyen endüstri 

kentlerinin stresine ve bakımsızlığına tepki olarak kırsal alanda turizm etkinlikleri 

geliĢmeye baĢlamıĢtır. Hatta bazı yazarlar kırsal alanın romantikliğini eserlerine 

yansıtmıĢtır. Bu dönemlerde bazı demiryolu Ģirketleri de yatırımlar yaparak geliĢmekte 

olan bu turizm çeĢidine hizmet vermiĢ ve kentsel alanlarda yaĢayanların kırsal alanlara 

daha rahat ulaĢabilmelerini sağlamayı amaçlamıĢlardır. Özellikle Alpler, Amerika ve 

Kanada’daki Rockies dağları yapılan demiryolu yatırımları ile kırsal turizmin ilk 

öncüleri sayılabilir (OECD, 1994: 7). Dünya’da kırsal turizme olan ilgi oldukça 

fazladır. Her ülke sahip olduğu potansiyeli en uygun Ģekilde kullanmaya ve 

değerlendirmeye çalıĢmaktadır.  

 Doğal kaynaklara bağlı gerçekleĢtirilen kırsal turizm kırsal yerleĢemelerden 

bağımsız düĢünülemez. Kırsal turizmin bir unsuru olan kırsal coğrafi ortamlar; doğal ve 
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kültürel yapılarıyla, özellikle kent insanının giderek artan rekreasyon gereksinimine 

geçmiĢten günümüze cevap vermeye çalıĢmaktadır. Kent insanları, çoğunlukla kırsal 

alanlara, rekreasyonel amaçlı günübirlik veya akraba-eĢ/dost ziyaretleri için giderken, 

özellikle kırsal yaĢam biçiminin çekiciliği, stres ve baskı yaratacak sınırlamaların ve 

zorunlulukların olmayıĢı, buna karĢın kiĢilerin kendilerini özgür hissetmelerini 

sağlayacak olanakların varlığı, günümüzde gerek haftasonları gerekse mevsimlik 

tatillerde bu ortamlara yoğun ziyaretleri beraberinde getirmiĢ ve böylece kırsal turizm 

denilen bir turizm türü doğmuĢtur (Soykan, 1999: 68).  Dünyada olduğu gibi ülkemizde 

de kırsal turizmin önemi son dönemde giderek artmaktadır. Kırsal alanlar sahip 

oldukları doğal ve tarihi dokuları ile kent insanının rekreasyon alanı olarak 

değerlendirilmektedir. Genellikle tarımın, hayvancılığın, madenciliğin ya da 

ormancılığın ekonomik faaliyet olarak gerçekleĢtirildiği bu mekanlar günümüzde turizm 

alanı olarak iĢlev göstermektedir. 

Türkiye’de kırsal turizm denildiğinde çoğunlukla doğa yürüyüĢleri ve doğa 

sporlarını içeren açık hava ve rekreasyon etkinlikleri, alıĢveriĢ ve günübirlik yeme 

içmeyi kapsayan günübirlik köy ziyaretleri anlaĢılmaktadır. Ġstanbul ve Ġzmir gibi 

büyük kentlerin çevresinde, Muğla ve Antalya gibi turistik merkezlerde, Bursa ve 

Kastamonu (Safranbolu) gibi tarihi ve kültürel zenginliklere sahip yerleĢim yerlerinin 

çevresinde, antik kentlerin yakınlarındaki köylerde bu yönlü bir kırsal turizmin geliĢtiği 

görülmektedir. Bu konuda ilk örnekler 1980’li yıllarda görülmüĢtür. Ġskandinav 

pazarına egemen olan bir seyahat acentası Karadeniz Bölgesinde Ordu ilinin çeĢitli 

köylerinde bulunan köylüler ile anlaĢarak konukların bir haftadan üç haftaya kadar 

değiĢen süreler içerisinde köy evlerinde ailelerin birer bireyi olarak kalmalarını 

sağlamıĢtır (Özkan, 2007: 102).  

Kırsal turizm, kiĢilerin doğal ortamlarda dinlenmek ve değiĢik kültürlerle bir 

arada olmak amacıyla bir kırsal yerleĢmeye gidip, orada konaklamaları ve o yöreye 

özgü etkinlikleri izlemeleri ya da katılmalarıyla gerçekleĢen bir turizm türüdür (Soykan, 

1999: 68). GerçekleĢtirildiği ortam dikkate alındığında kırsal turizm doğadan ayrı 

düĢünülemez, doğa ile iç içe ve bütünleĢik haldedir. Doğal ortamda gerçekleĢtirilen 

faliyetlerin yoğunluğu çiftlik turizmi, tarımsal turizm, ekoturizm, yayla turizmi, köy 

turizmi gibi yeni kavramların ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Bu durum kırsal 
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turizmin tanımlanmasını zorlaĢtırmıĢtır. Ancak turizm çeĢitleri incelendiğinde her 

birinin kırsal turizmin bir parçası olduğu görülmektedir. 

1.2.1. Ekoturizm 

Ekoturizm doğayı temel alan bir turizm sektörüdür. Özellikle deniz-kum-güneĢ 

odaklı yapılan kitle turizmi hızlı tüketim sonucu kıyı alanlarının bozulmasına neden 

olmuĢtur. Dolayısıyla turizm algısı değiĢime uğramıĢtır. Eğitim seviyesinin yükselmesi, 

insanların bilinçlenmesi ve çevreye yönelik ilginin artıĢ göstermesi doğal turizme olan 

talebi arttırmıĢtır. Böylece ekoturizm geliĢme göstermiĢtir.  

Ekoturizm, doğal ve kültürel değerler açısından cezbedici özelliği bulunan bir 

bölgenin, var olan değerlerinin korunarak sürdürülebilirliğini sağlayan, yerel halkın 

ekonomik kalkınmasına destek olan, doğal çevre temeline dayalı bilinçli turistler 

tarafından doğaya doğru yapılan bir turizm türü olarak açıklanabilir (TaĢ, 2012: 12). 

Ekoturizm, kırsal çevrede gerçekleĢtirilen etkinliklerin kitlesel turizmden ziyade 

bireysel turizm odaklı geliĢime yönelik katkı sağlayacak planlamaları kapsar. Yılın belli 

döneminde özellikle kitlesel olarak gerçekleĢtirilen turizmin getirdiği baskıyı azaltmaya 

yönelik faaliyetler ile sürdürülebilirliği amaçlamaktadır. Bu nedenle ülkemizde son 

yıllarda geliĢimi hızla ilerleyen ve ülke turizm politikalarında geliĢtirilmesi gereken  

turizm türü olarak yer almaktadır. 

 Turizm Stratejisi 2023’te ekoturizm uygulanacak yörelerde, özellikle kırsal 

yörelerde tarım dıĢı istihdam alanları oluĢturulacak, bu da bölgeler arasındaki 

dengesizliklerin azaltılmasına, kadın statüsünün iyileĢtirilmesine, kırsal alanlardaki 

nüfus göçünün durdurulmasına ve milli değerlerin korunması ve tanıtımına katkıda 

bulunulması hedeflenmektedir (Türkiye Turizm Stratejisi 2023, 2007: 55-56). Bu 

nedenle kırsal turizm potansiyeli olan yerleĢim alanlarında doğal ve tarihi değerlerin 

korunmasına daha fazla özen gösterilerek, halkın turizm konusunda bilinçlendirilmesi 

sağlanmalıdır. 

Ekoturizm, doğal ve kültürel değerlere saygılı, yerel ekonomiye katkı sağlayan, 

çevreye uygun tesisleri ile doğa temelli bir turizm olarak bilinmekte ve kitle turizmine 

çevreci bir alternatif olarak belirtilmektedir (Erdoğan, 2003: 110). 



10 
 

Ekoturizm; eğlenmeyi, doğayı ve kültürel kaynakları anlayarak korumayı 

destekleyen, düĢük ziyaretçi etkisi olan ve yerel halka sosyo ekonomik fayda sağlayan, 

bozulmamıĢ doğal alanlara çevresel açıdan sorumlu seyahat ve ziyaret Ģeklidir 

(Kurdoğlu, 2001: 4). 

1.2.2. Tarihi – Kültürel Turizm 

Kültürel turizm, bölge halkının kültürü, tarihi ve bölgenin arkeolojik özellikleri 

ile iliĢkili bir turizm türüdür. Buna göre kültür turizmi dar anlamıyla değiĢik kültürleri 

ve kültür eserlerini görmek için yapılan seyahat olarak tanımlanmaktadır (Haberal, 

2015: 125). Kültür turizmi, çağdaĢ ve geçmiĢ kültürlere ait somut ve somut olmayan 

değerlerle ilgili olarak, onları görme, haklarında bilgi ve deneyim edinme amacıyla 

gerçekleĢen ve bununla ilgili ürün ve hizmetlerin satın alınmasına bağlı olarak doğrudan 

ve dolaylı faaliyetlerden oluĢan bir turizm olgusu olarak tanımlanabilir (Gülcan, 2010: 

102). 

Kültür kavramı geniĢ anlam içermektedir. Genel karĢılığı ise toplumun sahip 

olduğu maddi ve manevi değerlerin tümü, toplumda mevcut genel tutumlar, 

alıĢkanlıklar, değer yargıları, bilgi, ilgi, fikir, düĢünce ve tüm davranıĢ Ģekillerinin 

oluĢturduğu bütündür (Turhan, 1994: 45). Çok geniĢ bir konsepte sahip olan kültür, 

turistlerin turizm aktiviteleri ve destinasyon seçiminin her ikisini de yeteri kadar çok 

etkilemektedir. Kültür kavramı gibi, kültür turizmi de çok geniĢ bir kavramdır ve bu 

yüzden çeĢitli alt gruplara ayrılmıĢtır. ÇeĢitli konuları ve alanları içeren kültür 

turizminin daha kolay pazarlanması ihtiyacı alt grupları ortaya çıkarmıĢtır. Bu anlamda 

kültür turizmi; miras turizmi, tarih turizmi, etnik turizm gibi alt dallara ayrılmaktadır 

(Doğaner, 2003: 1-2). 

Son yıllarda hızla geliĢen ve önemi giderek artan kültürel turizmin alternatif 

turizm olarak geliĢmeye baĢladığı ve turistlerin ihtiyaçlarına yönelik çeĢitlendiği 

anlaĢılmaktadır. Kültürel turizmin ilgi uyandıran değerlerinden biri olan geçmiĢ 

yaĢantıya ait izler tarihi turizmin ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. Özellikle teknolojik 

yaĢantı, doğal kaynakların hızlı tüketimi karĢısında kendini koruyabilmiĢ kırsal alanlar, 

sahip oldukları tarihi mimari ve sokak dokusu ile tarihi kültürel turizmin en çekici 

merkezlerini oluĢturmaktadır. 
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1.2.3. Sürdürülebilir Turizm 

Sürdürülebilirlik kavramı yaĢamsal faaliyetlerin bütününde kendine yer 

bulduğundan birçok konuyla iliĢkilendirilebilir ve farklı anlamlar yüklenebilir. Örneğin; 

ormanların, sulak alanların sürdürülebilirliği, sürdürülebilir kentler, sürdürülebilir tarım, 

sürdürülebilir mimari, sürdürülebilir turizm vb. gibi kullanımlar sürdürülebilirlik 

konusunu, üzerinde çok konuĢulan karmaĢık bir kavram haline dönüĢtürmüĢtür (Yavuz, 

2010: 64-65). Sürdürülebilirlik her ne kadar karmaĢık bir kavram haline dönüĢse de 

ilgili olduğu alanda var olan unsurların planlı bir Ģekilde değerlendirilmesini ve 

özellikle turizmde çekiciliklerin korunarak geleceğe aktarılmasını ifade etmektedir. 

Sürdürülebilir turizm kavramının ortaya çıkmasında 1960’lı yıllarda kitle 

turizminin hızlı yükseliĢinden baĢlayarak, günümüze kadar turizmin geçirdiği tarihsel 

geliĢim süreçleri etkili olmuĢtur. Turizmin olumsuz ekonomik, çevresel ve sosyal 

etkileri konusunda artan tartıĢmalarla birlikte yeĢil turizm kavramı ortaya çıkmıĢtır. 

Sürdürülebilir turizm kavramı ise Brundland Raporu’nun 
1
 etkisi ile 1980’li yılların 

sonlarına doğru kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Demir ve Çevirgen, 2006: 100). Turizmin 

çekici unsurlarını oluĢturan doğal ve tarihi değerlerin korunmasını ifade eden 

sürdürülebilir turizm, son yıllarda geliĢen ve insanlar tarafından ilgi gören kırsal 

turizmin en önemli tamamlayıcısıdır. 

WTO tarafından sürdürülebilir turizm; "insanların etkileĢimde olduğu ekolojik 

sistemin, biyolojik çeĢitliliğin vb. tüm kaynakların ziyaret edilen bölgedeki insanların 

ve giden turistlerin ekonomik, sosyal ve estetik ihtiyaçlarına cevap verebilecek Ģekilde 

ve aynı zamanda gelecek nesillerinde ihtiyaçlarını karĢılayabilecek bir yönetim ve 

kalkınma biçimidir" diye tanımlanmıĢtır. Sürdürülebilir turizm kalkınması, turizm 

sektörünün ihtiyaçlarının, bugün mevcut olan kaynaklarla birlikte bunların gelecekte 

değerlerinin korunarak karĢılanması diye tanımlanmaktadır (Can, 2013: 2). 

 

                                                           
1 Brundland Raporu: Norveç BaĢbakanı Gro Harlem Brundtland baĢkanlığında kurulan (WCED) Dünya 

Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun hazırladığı “Ortak Geleceğimiz (Our Common Future)” isimli 

rapordur.  Bu raporda sürdürülebilir kalkınmanın önemi vurgulanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma 

herkesin temel ihtiyaçlarını karĢılamayı, herkesin daha iyi bir hayata iliĢkin beklentilerini gerçekleĢtirme 

fırsatına kavuĢturulmasını gerektirmektedir (TÇSV, 1991: 31). 

 



12 
 

Swarbrook’a göre sürdürülebilir turizm, turizm endüstrisi, ziyaretçiler, çevre ve 

ziyaret edilen toplumlar arasındaki kompleks iliĢkilerden kaynaklanan gerilimleri ve 

sürtüĢmeleri asgari düzeye indirmeye çalıĢan olumlu bir yaklaĢımdır. Böylece hem 

doğal hem de insan kaynaklarının kalitesini iyileĢtirmeye ve uzun dönemde yaĢatmaya 

çalıĢmaktadır (Swarbrook, 1999: 9). Doğal ya da tarihi mekanlarda var olan mirasların 

gelecek nesillere aktarılması, yerel halkın sahip olduğu değerlerin tahrip edilmesine ve 

hızlı tüketilmesine engel olması, turizmi geçim kaynağı olarak uzun vadede 

gerçekleĢtirmesi için sürdürülebilirlik önem arz etmektedir.  

Turizm, ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan güçlü bir toplum yaratmak için 

oldukça etkili araçların baĢında gelmektedir. Bunun sağlanabilmesi için, turizmin doğal 

ve kültürel temelleri sürdürmeyi amaçlayan ve bölgenin kaynaklarını tüketmeden 

kullanan bir yapıda olmasıdır. Bunu sağlanmanın en iyi yollarından biri turizm 

planlamasının yapılmasıdır (Avcı, 2007: 490). Turizmde sürdürülebilirlik turizm 

merkezlerinin ekonomik, psikolojik, toplumsal ve ekolojik  taĢıma kapasitesi ile 

doğrudan iliĢkilidir. 

TaĢıma kapasitesi, kaynaklara negatif etki yapmadan, ziyaretçi tatminini 

düĢürmeden veya yöre toplumu ekonomisi ve kültürü üzerine istenmeyen etkiye neden 

olmayan maksimum kullanım olarak tanımlanabilir (Avcı, 2007: 490). Turizmin 

ekonomik faaliyet olarak geliĢme gösterdiği yerlerde var olan tarihi ve doğal 

çekiciliklerin korunarak sürekliliğin sağlanması için taĢıma kapasitesini belirlemek 

gerekmektedir.  
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

BURSA’DA KIZIK KÖYLERĠNĠN GENEL ÖZELLĠKLERĠ 

2.1. COĞRAFĠ KONUMU 

Bursa’nın doğusunda Uludağ’ın kuzeye bakan yamaçlarında birkaç km arayla 

sıralanmıĢ beĢ Kızık köyü yer almaktadır. Bu köyler arasındaki sınırı Uludağ’ın kuzey 

yamaçlarından akan dere ve çaylar oluĢturmaktadır. Kestane, kayın, meĢe, kiraz, dut ve 

çam ağaçlarının geniĢ yer kapladığı birer tarım ve orman köyü özelliği taĢıyan köylerin 

ortalama yükseltisi 300 metredir. Köyler, Bursa merkezine 15 km uzaklıkta bulunan 

Derekızık köyü en doğuda olmak üzere Hamamlıkızık, Cumalıkızık, Fidyekızık ve 

Değirmenlikızık olarak batıya doğru dizilmiĢtir. Cumalıkızık, Hamamlıkızık ve 

Derekızık köyleri araĢtırma alanımızı oluĢturduğu için daha kapsamlı incelenmektedir 

(ġekil 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ġekil 1: Kızık köylerinin lokasyonu 

 

Cumalıkızık, Hamamlıkızık ve Derekızık köylerinin tüzel kiĢilikleri 2012 yılında 

çıkarılan BüyükĢehir Yasası ile kaldırılmıĢtır. Köyler, idari statü açısından bağlı 

bulundukları ilçenin mahallesi olmuĢtur. Ancak yapısal olarak hala kırsallığını 

korudukları için destinasyon açısından köy olarak tanımlanmaktadır. 



14 
 

Cumalıkızık köyü, Bursa Ģehir merkezinin doğusunda Uludağ’ın kuzey 

eteklerinde Yıldırım ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. ġehir merkezinden doğuya 

doğru yaklaĢık 11 kilometre gidildikten sonra Cumalıkızık  tabelaları ile 

karĢılaĢılmaktadır. Bursa-Ankara karayolu kullanılarak ulaĢım yapılan Cumalıkızık 

Köyü, Cumalıkızık tabelasının bulunduğu sapaktan 3 kilometre güneyde yer almaktadır. 

Köyün güneyinde Uludağ, batısında Fidyekızık, doğusunda Değirmenlikızık ve 

kuzeyinde Hamamlıkızık yer almaktadır. Köyün deniz seviyesinden yüksekliği 350 

metredir. Yükseltisi fazla olmadığı için köy çevresinde genellikle ılıman hava koĢulları  

egemendir. Ancak Uludağ’ın etkisinde kıĢ ayları sert geçmektedir (ġekil 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2: Kızık köylerinin topografya haritası 
 

Hamamlıkızık köyü Bursa’nın Yıldırım ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. 

Cumalıkızık ve Derekızık arasında kurulmuĢ olan köy, aĢırı yapılaĢma nedeniyle kırsal 

özelliğini giderek kaybetmeye baĢlamıĢtır. Uludağ eteklerinde yer alan Hamamlıkızık 

köyünün deniz seviyesinden yüksekliği 350 metredir. Yükseltisi fazla olmayan köyde 

ılıman iklim koĢulları hakimdir (Grafik 1). KıĢ mevsiminde köydeki sıcaklık değerleri 

Ģehir merkezine göre 3 ile 4 derece daha düĢüktür. Uludağ’ın etkisi ile kar yağıĢları 

Ģiddetini arttırmaktadır. Uludağ’ın yamaçlarına dizilmiĢ evleri ile  kuruluĢ  yerine göre 

dağ eteği ovası köyü özelliği göstermektedir. Köyün güney kesiminde kestane 

ağaçlarının yerini meĢe palamudu ve kayın ağaçlarına bıraktığı ormanlar dikkat 
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çekmektedir. Ormanların arasında çok sayıda kurumuĢ küçük dere yataklarına 

rastlanmaktadır. Ancak çevresinde sulama amacı ile yararlanılan dere ve çaylar da yer 

alır. Bunlar arasında en bilineni ise kaynağını Derekızık köyünden alan ve  Derekızık ile 

arasında sınır oluĢturan Deliçay’dır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1:  Bursa’nın sıcaklık ve yağıĢ grafiği (1970-2015) 

 

Derekızık köyü ise Kestel ilçesi sınırları içinde kalmaktadır. Bugün varlığını 

devam ettiren beĢ kızık köyü arasında Ģehir merkezine en uzak konumda yer alır. Sahip 

olduğu doğal unsurları ile kırsal özellikleri daha çok yansıtmaktadır. Diğer kızık köyleri 

gibi Uludağ’ın güney yamaçlarında kurulmuĢtur. Arazi koĢulları nedeniyle yerleĢim 

bölgesi jeomorfolojik açısından daha sadedir. Yükseltisi ortalama 300 metre 

civarındadır (ġekil 2). YerĢekilleri ve iklim koĢulları köyün doğal çevresini ve yaĢam 

tarzını doğrudan etkilemiĢtir. Köyün güneyinde, Uludağ’ın yamaçlarında kayın, meĢe, 

kestane ve ıhlamur ağaçlarının bulunduğu orman örtüsü geniĢ yer kaplamaktadır. Köy 

çevresinde akan ya da içinden geçen çaylar köy halkı açısından önemlidir. Deliçay ve 

Delice en önemli akarsularındandır. Bu akarsular tarımda sulama amacı dıĢında piknik 

alanı ve mesire alanı olarak da kullanılır.  

Cumalıkızık, Hamamlıkızık ve Derekızık köyleri bugün mahalle olarak 

tanımlanmaktadır. 2012 yılında çıkarılan BüyükĢehir Yasası’na göre tüzel kiĢiliği 

kaldırılarak bağlı bulunduğu ilçeye mahalle statüsü olarak alınmıĢtır. 
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2.2. TARĠHĠ YAPISI 

Tarih; toplumları, milletleri, kuruluĢları etkileyen hareketlerden doğan, olayları 

yer ve zaman göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki iliĢkileri, daha önceki ve sonraki 

olaylarla bağlantılarını, karĢılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri 

inceleyen kapsamlı bir bilimdir (TDK, 2011). Ġnsanların varoluĢundan günümüze kadar 

geçen sürede ortaya çıkardığı maddi ve manevi değerleri anlamasına, bu değerler 

sayesinde insanoğlunun geçmiĢi ile bağ kurmasına katkıda bulunmaktadır.  

Kızık köylerinin tarihi incelendiğinde; kuruluĢ yılları tahrir defterlerinde yer alan 

kayıtlara göre Osmanlı Dönemi’ne dayanmaktadır. Osmanlı sivil mimarisinin birer 

örneği olan köylerin, Orta Asya’dan gelen Kızık Türkmenleri tarafından kurulduğu 

bilinmektedir. KurtuluĢ SavaĢı yıllarında Yunanlılar tarafından tahrip edilen köylerden 

sadece "Cumalıkızık" tarihi dokusunu koruyup bütünü ile günümüze kadar 

ulaĢabilmiĢtir. AraĢtırma alanımızda yer alan diğer köyler Derekızık ve Hamamlıkızık 

bozulmaya uğramıĢ olsalar bile Osmanlı mimari motiflerini yansıtan birkaç yapısıyla 

tarihi geçmiĢini günümüze kadar getirmiĢtir. 

Kızık köylerinin bulunduğu bölge Bursa Ovası’nıın en verimli alanı olduğu için 

birçok yerleĢmeye sahne olmuĢtur. Yapılan araĢtırmalarda yerleĢim alanları çevresinde 

Bizans dönemine ait manastırlara, Uludağ’dan çıkan yazıtlarda ise Roma dönemine ait  

dini merkezlere rastlanmaktadır. Orta Asya’dan Türklerin gelmesi ile var olan 

manastırların zamanla kapandığı ve yerine derviĢlerin tekkeler kurduğu bilinmektedir. 

Bu kalıntılar yerleĢimlerin tarihini çok eskiye götürmektedir. Kesin belgelere ulaĢılmasa 

da 1075 yılından itibaren Türklerin bu çevrede var olduğu ifade edilmektedir 

(Kaplanoğlu ve Elbas, 2009: 179).  

1326 yılında Bursa Osmanlılar tarafından fethedilmiĢtir. Ancak öncesinde 

yaĢanan 20 yıllık kuĢatma sürecinde Rumlar  yaĢadıkları yerleri terk etmiĢlerdir. 

BoĢalan köylere ise Kızık boyundan gelen Türkler iskan ettirilmiĢtir. O dönemde 

yerleĢmenin en elveriĢli olduğu yer Uludağ’ın eteklerinde yer alan bugünkü kızık 

köylerinin bulunduğu bölgedir. Bursa Ovası’nın en verimli bölgesine Kızıkların 

yerleĢtirilmesi; Kızıkların devlet kuruluĢuna katkı yaptığı anlamına geldiği gibi, bu 
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obaların çok iyi ziraatçı olmalarından da kaynaklanmıĢ olabilir (Kaplanoğlu ve Elbas, 

2009: 179). 

2.3. EKONOMĠK FAALĠYETLERĠ 

Birincil ekonomik faaliyetlerin egemen olduğu alanlar kırsal yerleĢme olarak 

tanımlanmaktadır. Nüfusu genellikle birkaç yüz ya da birkaç bin arasında değiĢen 

yerleĢim alanlarında doğal kaynaklar sınırlı sayıda nüfusu beslemektedir. Nüfus 

arttığında ise kırsal alandan kentsel alana doğru göç yaĢanmaktadır. Ekonomik faaliyet 

türü olarak tarım ve hayvancılığın ağırlık kazandığı kırsal mekanlar, hızlı tükenen 

kaynaklara karĢı alternatif geçim kaynağı arayıĢına girmektedir. Bunlardan biri de tarihi 

ve doğal çekiciliklerin değer kazanmasına bağlı geliĢen kırsal turizmdir. AraĢtırma 

konumuzu oluĢturan kızık köylerinde tarımsal tükenmeye karĢı geliĢen turizm faaliyeti 

alternatif geçim kaynağı olmuĢtur. Tarımsal faaliyetler Ģehir merkezine yapılan 

göçlerden dolayı azalma gösterse bile incelemeye aldığımız köylerde yerel halk için 

hala önemini korumaktadır.  

Kızık boylarının Bursa bölgesine yerleĢtiğinde baĢlıca geçim kaynağının 

hayvancılık olması beklenir. Ancak köylerin kurulduğu alan dikkate alındığında, Kızık 

köylerini kuran obaların kesinlikle göçebe bir oba olmadığı anlaĢılır. Çünkü Kızık 

köylerinin kurulduğu alan gür bir ormanlık olup, çobanlık yapmaya uygun bir yer 

değildir. Olasılıkla Kızık köylerini kuran Türkmenlerin önceden de yerleĢik olan bir oba 

olduğu anlaĢılmaktadır. 16. yüzyıl belgelerinde bile ağnam vergisi vermediklerine göre, 

koyuncu yani çoban değillerdir. 1521 yılından itibaren köylerde bağcılığın yaygın 

olduğu ve koruk vergisi verildiği görülmektedir. Tahıl ekimi de yapıldığı anlaĢılan 

Kızık köylerinde, 1521 yılından itibaren kestane üretimi yapıldığı ve bu nedenle kestane 

vergisi verildiği anlaĢılmaktadır. Ayrıca köylerde bellut (meĢe palamudu) da 

bulunmaktadır (Kaplanoğlu ve Elbas, 2009: 194). 

Derekızık ve Hamamlıkızık’ta 1521 yılında bir, 1573 yılında üç değirmen 

bulunduğu temettuat defterlerinde yer almaktadır. Sultan Orhan Vakfı’na ait 1548 tarihli 

bir belgede Cumalıkızık köyünde altı tane değirmenden bahsedilmektedir (Kaplanoğlu 

ve Elbas, 2009: 194). Değirmenlerin varlığı köylerde sebze ve meyve üretimi dıĢında 

tahılların da yetiĢtirildiğine kanıt olmaktadır. 
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15. yüzyıldan  19. yüzyıla kadar var olan belgeler incelendiğinde Kızık 

köylerinin ileri derecede çiftçilik yapmakta olduğu görülmektedir. Meyveciliğin de 

geliĢtiği Kızık köyleri, Cumhuriyet yıllarında da Bursa’daki meyveciliğin ve 

fidancılığın merkezi olmuĢtur. 16. yüzyılda köylerde ceviz yetiĢtiriciliğinin de 

yapılmakta olduğu belgelerden anlaĢılmaktadır. 19. yüzyılda köylerde yaĢayan her 

ailenin birkaç dönüm bağı olup ürettikleri üzümden pekmez ve sirke imal ettikleri 

bilinmektedir (Kaplanoğlu ve Elbas, 2009: 195). 

Uludağ’ın eteklerinde kurulan Kızık köyleri bulunduğu doğal çevredeki 

kaynaklardan yararlanmıĢtır. Bunlardan biri de ormancılıktır. Özellikle kereste üretimi 

ve yakacak odun ihtiyacını karĢılanmasında yararlanmıĢlardır. Ancak bugün 

ormancılığın azaldığı görülmektedir. Köylerde var olan nüfusun geçim sıkıntısından 

dolayı göç etmeleri, doğal kaynakların azalması gibi nedenlerle ormancılık 

zayıflamıĢtır. 

Kızık köylerinde en önemli geçim kaynaklarından biri de kestane olmuĢtur. 15. 

yüzyıldan beri devam eden kestane üretimi günümüzde durma noktasına gelmiĢtir. 1844 

yılındaki kayıtlarda köylerin her birinde 159 dönüm kestane bahçesinin olduğu 

görülmektedir (Kaplanoğlu ve Elbas, 2009: 196). Üretim Cumhuriyet sonrasında da 

yoğun Ģekilde devam etmiĢtir. Tarihi Bursa Kızıklar Kültür DayanıĢma ve YardımlaĢma 

Derneği baĢkanı Ertuğrul Sünel ile yaptığımız görüĢmede elde ettiğimiz bilgilere göre 

günümüzden kırk yıl önce kestane ağaçlarını saran mürekkep hastalığı üretimde ciddi 

oranda azalmaya neden olmuĢtur. 150-200 yıllık kestane ağaçlarının tümü kurumuĢtur. 

Kuruyan kestane ağaçları kesilerek yerine meyve ekimi yapılmıĢ, dağdaki kestanelikler 

ise ormana karıĢmıĢtır. 1000-2000 ton üretimin yapıldığı kestanecilikten geriye çok az 

üretim kalmıĢtır. Özellikle Cumalıkızık köyünün yerel halkı sahip oldukları 

bahçelerinde kestane üretim geleneğini devam ettirmektedir. Bursa BüyükĢehir 

Belediyesi ile  Tarihi Bursa Kızıklar Kültür DayanıĢma ve YardımlaĢma Derneği’nin 

ortak yürüttüğü Ġpek Yolu’nu Yeniden Canlandırma Projesi’nde Kızık köylerinin 

simgesi olan kestane üretimini yöresel ürün kapsamında yeniden canlandırma çalıĢması 

baĢlamıĢtır. Özellikle sit alanı ilan edilen Cumalıkızık baĢta olmak üzere diğer kızık 

köylerinin de tarımsal üretimine ivme kazandırılması amaçlanmıĢtır. Bu proje 
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kapsamında dağlık alanda yer alan 35 bahçe üzerinde kestane ağaçlarına aĢı 

uygulanmıĢtır. Ġlk hedeflenen üretim miktarı ise yılda 1000 tondur.  

Kızık köylerinde tarımsal ürünler arasında öneme sahip diğer ürünler ise; 

ahududu, çilek, kiraz ve dut üretimidir. Dut ağaçlarının yaygınlığı geçmiĢte de dikkati 

çekmektedir. Bu nedenle ipek üretimi de gerçekleĢtirilmekteydi. Ancak maliyetli ve 

zaman alıcı olması bu üretimin de bitmesine neden olmuĢtur. Derekızık köyünde 

tarımsal üretim bugün hala önemlidir. 700 kadar kiraz ağacı ve yediveren dağ çilekleri 

üretimin önemli bölümünü oluĢturur. Burada üretilen çilekler Ġstanbul baĢta olmak 

üzere diğer illere pazarlanmaktadır.  

Hayvancılık Kızık köylerinde yeteri kadar geliĢme göstermemiĢtir. Genellikle 

küçükbaĢ hayvancılık yapılmaktadır. Ahır ve mera hayvancılığı Ģeklinde gerçekleĢtirilir. 

Süt üretiminde önemlidir. Genellikle halkın ihtiyaçlarını karĢılamaya yöneliktir. 

Ormancılığın bittiği, hayvancılığın ihtiyaçları giderecek kadar yapıldığı, tarla ve 

bahçelerin giderek azalması sonucu kızık köylerinde, ekonomik hayatta zayıflamalar 

ortaya çıkmıĢtır. Bu nedenle köy halkı alternatif sektör arayıĢı içine girmiĢtir.  

Tarihi geçmiĢin izlerini mimari dokusu ile bugüne taĢıyan Kızık köyleri 

korunabilen alanlarını turizm açısından değerlendirmektedir. Azalan ekonomik 

sektörlere karĢı geliĢtirilen alternatif geçim kaynağı kırsal turizm, Cumalıkızık 

Köyü’nde en önemli ekonomik sektör olmuĢtur. Köyde 2007 yılında 300 hanede 653 

kiĢi yaĢamakta iken 2017 yılında 707 kiĢi yaĢamaktadır (https://biruni.tuik.gov.tr/). 

Bunlardan 100 hane geçiminin tamamını turizmden karĢılamaktadır. Köy nüfusunun 

korunmasında turizm etkili bir faktör olmuĢtur. YaĢam alanlarını köye ziyarete gelen 

günübirlikçilere hizmet vermek amacıyla kullanırlar. Ürettikleri ev mahsullerinin 

satıĢını gerçekleĢtirdikleri gibi köy kahvaltısı ve gözleme yeme imkanı sağladıkları 

konutlarında kısa süreli turizm açısından gelen ziyaretçilere pansiyon hizmeti 

sunmaktadırlar (Fotoğraf 1 ve 2). Hayatlarının en özel anlarını yaĢadıkları mekanlardan 

para kazanmaktadırlar. 

Derekızık ve Hamamlıkızık köylerinde kırsal turizm Cumalıkızık’ta olduğu 

kadar geliĢme gösterememiĢtir. Daha çok günübirlik rekreasyonel alan olarak 

değerlendirilen bu köylerde alternatif geçim kaynağı olarak yerel ürünlerin 
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pazarlanmasına yönelik nakliyecilik yapılmakta ve Uludağ’dan gelen kaynak sularının 

iĢletildiği tesislerden yararlanılmaktadır. Derekızık’ta Erikli su fabrikası, 

Hamamlıkızık’ta ise Korusu tesisleri ekonomik açıdan önem taĢımaktadır.  Ancak 

kaynak sularının azalma ihtimaline karĢı ekonomi de yeni arayıĢlar devam etmektedir. 

Nüfus sayımlarına göre Derekızık’ta 2007 yılında 584, 2017 yılında 646 kiĢi 

yaĢamaktadır (https://biruni.tuik.gov.tr/). Derekızık köyü on yıllık süre içinde var olan 

nüfusunu korumuĢtur. Hamamlıkızık’ta  2007 yılında 1147 kiĢi yaĢarken, 2017 yılında 

562 kiĢinin yaĢadığı görülmektedir (https://biruni.tuik.gov.tr/). Hamamlıkızık’ta halkın 

bir kısmı yetersiz iĢ kollarından dolayı Ģehir merkezine göç etmiĢtir. Köyde yaĢamını 

sürdürenler ise ekonomik faaliyet olarak alabalık tesislerinin iĢletmeciliğini ve bahçe 

tarımı yapmaktadır. 

 

 

 

 

 

                                        

                                                   

                                                 Fotoğraf 1: Cumalıkızık’ta gözleme yapımı                       

                                              Kaynak: (Alan AraĢtırması, 2016 

 

 

 

 

 

 

            Fotoğraf 2: Cumalıkızık’ta üretilen ev mahsulleri 

Kaynak: (Alan AraĢtırması, 2016) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BURSA’DA KIZIK KÖYLERĠNĠN KIRSAL TURĠZM 

POTANSĠYELĠNĠN BELĠRLENMESĠ 

3.1. DOĞAL ÇEKĠCĠLĠKLER 

Modern dünyanın yaratmıĢ olduğu yaĢam koĢulları dikkate alındığında, 

insanların bu duruma uyum sağlaması hayatta kalması için bir zorunluluktur. Bu 

nedenle yoğun çalıĢma hayatının aktif parçası olan insanoğlu hem fiziksel hem de  

psikolojik olarak bu süreçten etkilenir. ĠĢ hayatı ve okul hayatı gibi zamanı bağımlı 

kılan hallerin dıĢında arta kalan boĢ zamanlarını turizm ya da rekreasyon adı altında 

kendi isteğine göre Ģekillendirir. Günübirlik rekreasyon faaliyetlerini ya da hafta sonu 

turizm etkinliklerini gerçekleĢtireceği, beklentilerini karĢılayabileceği mekanlara 

yönelir. Bu mekanlar arasında ormanlar, vadiler, akarsu boyları, Ģelaleler, kanyonlar 

gibi doğal çekiciliği yüksek ortamlar yer alır. 

Kırsal alandaki doğal unsurlar, kullanım Ģekillerine göre birbirinden farklı 

etkinliklere kaynaklık etmektedir. Doğrudan kaynak kullanımı ya da dolaylı olarak 

doğal kaynaklardan yararlanma yürüyüĢ, piknik yapma, yüzme, bisiklete binme gibi 

çeĢitli faaliyetleri ortaya çıkarmaktadır (Gül, 2014: 27). Dolayısıyla insanın doğa ile 

iliĢkisi göz önünde tutulduğunda açık mekanda yaptığı tüm faliyetlerde doğal unsurların 

etkisi yadsınamaz. 

AraĢtırma alanımız içinde yer alan Cumalıkızık, Hamamlıkızık ve Derekızık 

köylerinde tarihi dokunun yanısıra doğal çekiciliği bulunan unsurlar da dikkati 

çekmektedir. Derekızık’ta Baba Çınar mesire alanı ve Küreklidere ġelalesi, 

Hamamlıkızık’ta ise Hamamlıkızık Kent Ormanı ile Küreklidere Kanyonu haftasonu 

ziyaretçiler tarafından yoğun Ģekilde ilgi görmektedir (ġekil 3). Derekızık ve 

Hamamlıkızık köyü özellikle kentte yaĢayan insanları Ģehrin kargaĢasından 

uzaklaĢtıracak ve boĢ zamanını değerlendirebilecek Ģartlara sahip olması açısından 

önem taĢımaktadır. AraĢtırma alanımız içinde yer alan bu köylerde yaptığımız 

çalıĢmalar sonucunda doğa yürüyüĢü, piknik yapma, doğayı inceleme, çilek ve kiraz 

festivalleri en çok gerçekleĢtirilen etkinlikleri oluĢturmaktadır. Derekızık ve 
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Hamamlıkızık köyündeki ormanlık alanlar orienteering ve dağ bisikletinin, Cumalıkızık 

ve Derekızık köyündeki tarım alanları ise hobi bahçelerinin geliĢtirilebilmesine uygun 

ortam sağlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3: Kızık köylerinde doğal ve tarihi çekicilikler 

 

3.1.1. Doğal Mesire Alanları 

Kente ait gezinti yerlerinden oluĢan bu alanlar; doğada bir mekana ait (açık 

alanın doğal bileĢenleri olarak yer alan çayırlar, su kaynakları vb.) ve kendine özgü 

değerlerinin kullanılarak doğal bir varlığın kente mal edilmesi yoluyla ortaya çıkmıĢtır. 

Gezi ve mesire amacıyla kullanılacak alanının; yere özgü niteliklerinin vurgulanması, 

yapılan düzenlemelerle rekreasyonel yaĢantıya dahil edilmesini ve kent halkı tarafından 

benimsenmesini içermektedir (www.resmigazete.gov.tr). 

Kent yerleĢim alanları, ekonomik faaliyetlerin çeĢitlenmesi sonucu özellikle 

sanayileĢmeyle birlikte hızla göç almıĢtır. Hızlı nüfus artıĢı kentlerde var olan 

konutların, barınma ihtiyacını karĢılayamamasına neden olmuĢtur. Konut açığını 

gidermek için hızla ilerleyen plansız yapılaĢma ve gecekondulaĢma, kent çevresindeki 

yeĢil alanları yok etmiĢtir. Tükenen yeĢil alanların yerini betonarme yığınları almıĢtır. 

BoĢ zamanların değerlendirildiği yeĢil alanların yok olması kentlileri kırsal alanlara, 

yeĢilin bol olduğu çevrelere yöneltmiĢtir. ÇalıĢma temposunun yoğun olduğu Ģehirler, 

insan hayatını strese sokmaktadır. Kentin yapısından kaynaklanan yüksek kargaĢa  ve 

yoğun gürültü bireylerin psikolojik yapılarında hasara neden olmaktadır. Kent insanının 
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kendini yenileyebilmesi ve sağlıklı hayat sürmesi için boĢ zamanını iyi değerlendirmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle Ģehirden uzak, sakin ve doğal güzelliği olan çeĢitli rekreatif 

faaliyetlere katılabileceği gezi ve mesire alanlarına gitmektedir. 

Gezi ve mesire alanları, geçmiĢten günümüze değiĢimler geçirmiĢ ve zaman 

içinde gerçekleĢen bu değiĢim toplumsal, kültürel, siyasi ve ekonomik anlamda 

toplumun kullanıcısı olduğu mesire alanlarını ve bu kullanıcı profilinin bu tür açık 

mekanlar ile olan iliĢkisini ve etkileĢimini de etkilemiĢtir. Gezi ve mesire alanları halkın 

çeĢitli amaçlarla kullanımı ile gezinti eylemine ilave olarak sosyal hayata yönelik birçok 

rekreatif etkinliği içeren bir Ģekilde değerlendirilmektedir (Gürbüz, 2009: 9-15). 

Rekreatif faaliyetler, sadece bireysel geliĢimi etkileyen bir olgu değil aynı 

zamanda toplumsal olarak da insanların kaynaĢmasına katkıda bulunmaktadır. Özellikle 

birbirine yabancılaĢan kent toplumunun rekreasyonel etkinliklere katılması önem taĢır. 

Bu nedenle kent içinde  ve yakın çevresindeki kırsal alanlarda yer alan gezi ve mesire 

yerleri geliĢtirilmelidir. 

AraĢtırma alanımızı oluĢturan Bursa çevresindeki kızık köyleri sahip olduğu 

tarihi özellikleri dıĢında doğal unsurları ile dikkat çekmektedir. Derekızık yerleĢimi 

diğer kızık köylerine göre kent merkezine konum olarak uzakta kalmaktadır. Bu sayede 

doğallığını ve yeĢilini koruyabilmiĢtir. Köy sınırları içinde var olan mesire alanı 

piknikçilerin önemli mekanlarından biridir. Baba Çınar olarak bilinen mesire alanı aynı 

zamanda yıl içinde düzenlenen çilek festivaline sahne olmaktadır. Konserlerin de 

verildiği Baba Çınar mesire alanı Derekızık için önemli bir gelir kaynağı olmaktadır 

(Fotoğraf 3 ve 4). Özellikle yaz mevsiminde günübirlikçilerin çok sık uğradığı yerler 

arasındadır. Burada rekreasyonel faaliyetlerin geliĢtirilmesi gelen ziyaretçilerin uzun 

süre kalmasına imkan sağlayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 
 
              Fotoğraf 3: Derekızık Baba Çınar  mesire             Fotoğraf 4: Baba Çınar mesire alanı 

                Kaynak: (Alan AraĢtırması, 2016)                       Kaynak: (Alan AraĢtırması, 2016) 



24 
 

Hamamlıkızık köyü araĢtırma alanımız içindeki diğer iki köye göre kırsallığı 

betonarme yapılarla daha çok bozulmuĢ bir yerleĢim alanıdır.  YapılaĢma sonucu 

giderek azalan yeĢil alanlar arasında köy içinde koruyabildiği tek yer Korusu piknik 

alanıdır. Uludağ’dan kaynağını alan Korusu muhtarlık tarafından iĢletilerek köy halkı 

için gelir kaynağı olurken, kaynağın sularının yüzeye çıktığı ve tüketiciye ulaĢtırıldığı 

yer ise piknik alanı olarak değerlendirilmektedir. Köye su satın almaya gelen 

ziyaretçilerin aynı zamanda piknik alanından yararlandığı bilinmektedir. Özellikle 

günübirlikçilerin haftasonunu değerlendirmek için tercih ettikleri piknik alanıdır. Gelen 

ziyaretçiler burada vakit geçirdikten sonra Uludağ’dan gelen bol mineralli sudan satın 

alarak piknik alanından ayrılırlar. Hangi sebeple gelinmiĢ olunursa olunsun genellikle 

mesire alanı ve su kaynağından aynı anda yararlanırlar. Böylece boĢ zamanını 

değerlendiren kent insanı aynı zamanda yerel halkın ekonomisini katkıda bulunmuĢ 

olur.  

Hamamlıkızık sadece Korusu piknik alanı ile değil aynı zamanda Uludağ’ın 

eteklerinde yer alan Hamamlıkızık Kent Ormanı ile de ziyaretçi çekmektedir. Orman 

içinde Uludağ’dan gelen kaynak suların kanalize edildiği havuzlar bulunmaktadır. Bu 

havuzlar içinde alabalık yetiĢtiriciliği yapılır. YetiĢtirilen alabalık havuzlarının yanında 

tesisler kurulmuĢtur. Alabalık tüketimi günübirlikçilere alternatif olarak sunulmaktadır. 

Aynı zamanda her ağaç çevresinde özel ahĢaplardan yapılmıĢ aile piknik evleri 

oluĢturulmuĢtur. Kent ormanı içinde insanların günlük ihtiyaçlarını karĢılayabileceği 

tesisler bulunmaktadır. Hamamlıkızık Kent Ormanı bir çok yerden gelen ziyaretçi 

ağırlamaktadır. Sahip olduğu doğal çekicilikleri ile rekreatif faaliyetlere imkan 

sağlamaktadır (Fotoğraf 5 ve 6). 

 

 

 

 

 

 

 
    Fotoğraf 5: Hamamlıkızık alabalık tesisleri                     Fotoğraf 6: Hamamlıkızık Kent Orman 

    Kaynak: (Alan AraĢtırması, 2016)                                     Kaynak : (Alan AraĢtırması, 2016 
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3.1.2. ġelale ve Kanyon 

ġehirleĢme ile birlikte ortaya çıkan yaĢam Ģartları, insanların boĢ zamanlarını 

dinlenme ve eğlenme etkinlikleri ile değerlendirmesini sağlamıĢtır. Doğal çevre bu 

anlamda çok sayıda olanak sunmaktadır. Bunlar arasında görselliği ile ilgi uyandıran 

Ģelaleler rekreasyon açısından önem taĢımaktadır. Nispeten dokunulmamıĢ ya da 

bozulmamıĢ doğal alanlara; manzaralarını, yabani bitki ve hayvanlarını olduğu kadar 

mevcut kültürel özelliklerini de inceleme, görme, öğrenme gibi belirli amaçla seyahat 

etmek Ģeklinde tanımlanan ekoturizm, son zamanlarda giderek rağbet kazanmakta ve 

yeni sahalar turistik cazibe merkezi halini almaktadır (Özgüç, 2007: 364). Bu anlamda 

Ģelaleler da birer doğa turizmi elamanı olarak dikkat çekmektedir. 

Önemli doğa harikaları arasında bulunan Ģelaleler; bulundukları çevrenin doğal 

çekiciliği, büyük yerleĢme merkezlerine yakın olup olmamasına, ulaĢım durumu ve 

konaklama tesisleri, kamp kurma imkanlarının bulunup bulunmamasına bağlı olarak, 

birer turistik çekim merkezi durumuna gelebilirler. Çünkü bunlar, sularla (akarsularla) 

ilgili birer doğa harikası olup, ilgi çekici jeomorfolojik-hidrografik Ģekiller olmaları 

yanında, hem de birer manzara güzelliği olarak göze çarparlar (Doğanay, 2001: 344). 

Ülkemizin jeolojik ve jeomorfolojik geliĢimi incelendiğinde yeryüzüĢekilleri 

açısından zengin bir çeĢitliliğe sahip olduğu görülmektedir. Platolar, dar ve derin 

vadiler, travertenler, akarsular ve Ģelaleler geniĢ yer kaplar. Turizm potansiyeli 

açısından yüksek çekiciliği olan bu alanlar her bölgede yeteri kadar geliĢmemiĢtir. Hatta 

bazıları ise hiç bilinmemektedir.  

AraĢtırma alanımız içinde yer alan Hamamlıkızık ve Derekızık köyleri de bu 

anlamda geliĢtirilmeyi bekleyen doğal çekiciliklere sahiptir. Yıl boyu sürekli gür Ģekilde 

akıĢ gösteren ve yaz aylarında Uludağ’dan gelen kaynak suları ile akımı artan 

Küreklidere ġelalesi bunlardan biridir (Fotoğraf 7).  
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Fotoğraf 7: Küreklidere ġelalesi’nden görünüm 

Kaynak: (Alan AraĢtırması, 2016) 

 

Yıldırım Ġlçesi’nin Hamamlıkızık Köyü’nde bulunan kent ormanından 2000 

metre yukarı yaklaĢık bir saat yaya olarak çıkıldığında veya Kestel Ġlçesi Saitabat Köyü 

yolu üzerinden giderken Ören Mahallesi yolundan yaklaĢık yarım saat araba ile 

yolculuk yaptıktan sonra Küreklidere ġelalesi ile karĢılaĢılmaktadır. ġelale 82 metre 

yukarıdan dökülmektedir. Deliçay üzerinde ve dört kademelidir (www.bursagov.tr). 

ġelalenin bulunduğu yerde mevsimlere bağlı renk hareketleri görülmektedir. 

Kahverengi, yeĢil, bitkilerin yapraklarını dökmesi ile sarı ve kızıl renkleri aynı anda 

gözlenmektedir. Sahip olduğu güzelliğe daha çok güzellik katmaktadır. Küreklidere 

Uludağ’ın doğusunda eski volfram madeni üzerinde 1850 metre rakımdan akmaya 

baĢlar. Aynı adı taĢıyan kanyon boyunca akan sular sarp arazi nedeniyle birçok yerde 

irili ufaklı çok sayıda Ģelale meydan getirmektedir 

Hamamlıkızık ve Derekızık arasında sınır oluĢturan Küreklidere ġelalesi yeteri 

kadar tanınmamaktadır (Fotoğraf 8). Dökülmeye baĢladığı kaynak bölümünde seyir 

tepeleri yer almaktadır (Fotoğraf 9). Bu alan Derekızık Köyü tarafından mesire alanı 

olarak kullanılabilir. Ayrıca izci grupları için kamp alanı olarak değerlendirilebilir. 

Küreklidere ġelalesi’nin kademeli olarak döküldüğü yerde oluĢturduğu devkazanı ise 

Hamamlıkızık Köyü tarafından daha fazla değerlendirilebilecek potansiyele sahiptir. 
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                    Fotoğraf 8: Küreklidere ġelalesi                   Fotoğraf 9: Küreklidere Seyir Tepe                                                                                                                                                         

Kaynak: (Alan AraĢtırması, 2016)                  Kaynak: (Alan AraĢtırması, 2016) 

 

3.1.3. Doğal Çekiciliklerin Rekreasyonel Turizm Açısından 

Değerlendirilmesi 

Bursa’da yer alan kızık köylerinin kırsal turizm potansiyelini belirlemek için 

2016 yılı içinde çeĢitli dönemlerde anket çalıĢması yapılmıĢtır. Her bir grup için ayrı 

ayrı hazırlanan anket soruları 1 Mart - 20 Eylül 2016 tarihleri arasında hafta içi ve hafta 

sonu ziyaret edilen köylerde yerel halka, esnafa ve ziyaretçilere uygulanmıĢtır. Tarihi-

kültürel turizmi ile ön plana çıkan Cumalıkızık köyünde 320 ziyaretçi, 25 esnaf ve 15 

yerel halk, doğal güzellikleri ve mesire alanları ile dikkat çeken Derekızık ile 

Hamamlıkızık’ta ise 40’ar ziyaretçi, 10’ar yerel halk ve 5’er esnaf ile görüĢülmüĢtür. 

Toplamda 470 kiĢi ile yüz yüze görüĢülerek elde edilen bilgiler analiz edilerek 

yorumlanmıĢtır. Böylece köylerin kırsal turizm potansiyeli kentsel rekreasyon açısından 

değerlendirilmiĢtir. 

Ankete katılan yerel halk, ziyaretçi ve esnafa aynı türden sorular yöneltilmiĢtir. 

Köylerin turizm potansiyelini belirlemeye yönelik sorulan sorulara verdikleri cevaplar 

değerlendirilerek turizm özellikleri ortaya çıkarılmıĢtır. Alan araĢtırması sonucu ve elde 

edilen bilgiler ıĢığında öneriler getirilmiĢtir. Bu kapsamda ele aldığımız sorulardan biri 

kızık köylerini tercih etme sebebi olmuĢtur. 
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Kırsal alanlar; doğal çekicilikleri, tarihi değerleri ve geleneksel yapısı ile önemi 

artan turistik mekanlardır. Uzun yıllar gerçekleĢtirilen kitlesel turizm, hızlı tüketim 

sonucu kıyı alanlarında çevresel yapının bozulmasına ve kıyı alanlarının çekiciliğini 

yitirmesine neden olmuĢtur. Dolayısıyla doğal ve tarihi değer olarak kendini 

koruyabilmiĢ mekanların önemi artmaya baĢlamıĢtır. Bu kapsamda kızık köylerine 

gelen ziyaretçilere, kızık köylerini tercih etme sebepleri sorulmuĢtur. Üç köye ait veriler  

değerlendirildiğinde Cumalıkızık ziyaretçilerinin % 22,5’i, Derekızık ziyaretçilerinin % 

57,5’i, Hamamlıkızık ziyaretçilerinin ise % 65’i doğal çekicilikler cevabını vermiĢtir 

(Grafik 2). 

 

 

 

 

 

 

 
Grafik 2: Ziyaretçilere göre Kızık köylerinde en önemli kırsal turizm çekiciliği 

Kaynak: Alan anketleri (2016) 

Turizmi geçim kaynağı olarak gören yerel halka benzer soru sorulmuĢtur. 

Cumalıkızık halkının % 86,7’si tarihsel ve kültürel değerler, %13,3 doğal alanlar 

cevabını vermiĢtir. Hamamlıkızık’ta köylünün tamamı en önemli turizm çekiciliğinin 

doğal alanlar olduğunu ifade ederken, Derekızık’da ise % 90’ı doğal alanlar %10’u 

tarihi değerler olarak yanıtlamıĢtır. Turizmi geçim kaynağı olarak gören köy halkı ile 

Cumalıkızık Derekızık 

Hamamlıkızık 
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köye gelen ziyaretçilerin benzer soruya aynı cevabı verdiği görülmektedir (Grafik 3). 

Yerel halkın köyleri daha iyi tanıması verilen cevaplar üzerinde belirleyici olmuĢtur. 

Rekreasyonel alan olarak değerlendirilen köylerde yaĢayan yerel halk, yaĢadıkları 

köylerin sahip olduğu tarihi ve doğal çekiciliklerinin farkındadır. Bu durum gelen 

ziyaretçilerin beklentilerinin karĢılanmasına ve köylerin turizm potansiyelinin istenilen 

doğrultuda geliĢtirilmesine olanak sağlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3: Yerel halka göre Kızık köylerinde en önemli kırsal turizm çekiciliği 

Kaynak: Alan anketleri (2016) 

Anket çalıĢması sonucunda ortaya çıkan sonuçlar, Derekızık ve Hamamlıkızık’ta 

rekreasyonel faaliyetlerin doğal çekicilikler sayesinde gerçekleĢtirildiği yönündedir. 

Köylünün ve ziyaretçilerin verdiği cevaplar bu anlamda birbiri ile paralellik 

göstermektedir. Köye gelen ziyaretçilerin köyde katıldıkları etkinlikler, geliĢ 

sebeplerinden bağımsız değildir. Dolayısıyla doğal çekiciliklerin turizm potansiyelini 

Hamamlıkızık 

Derekızık Cumalıkızık 
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değerlendirirken, gelen ziyaretçilerin katıldığı rekreatif faaliyetleri de ele almak 

gerekmektedir.  

Ankete katılan 40 kiĢiden 23’ü köye geliĢ nedeninin doğal çekicikler olduğunu 

ifade etmiĢtir. Bunlar arasında 13 kiĢi katıldığı rekreatif faaliyetlere diğer cevabını 

vermiĢtir. Diğer cevabını verenler, doğayı inceleme ve fotoğraf çekimi, piknik yapma ve 

fotoğraf çekimi, piknik yapma ve doğa yürüyüĢü gibi aynı anda birden fazla etkinliğe 

katılmaktadır. Dolayısıyla geliĢ sebepleri ile katıldıkları faaliyetler birbiri ile uyumludur 

(Tablo 2). Tablo incelendiğinde dikkati çeken önemli bir etkinlik doğayı inceleme 

olmaktadır. Kızık köyleri, sahip olduğu Ģelalesi ve ıhlamur ağaçları ile kestane 

ağaçlarının bulunduğu orman örtüsü ile ilgi uyandırmaktadır. AraĢtırma kapsamındaki 

köyler içinde Ģehir merkezine konum olarak en uzakta bulunan Derekızık köyü, Ģehir 

gürültüsünden uzakta kalmaktadır. Dolayısıyla günübirlikçilerin geliĢ sebeplerinden 

birini oluĢturmaktadır. Köyün sahip olduğu Baba Çınar mesire alanı buraya gelenlere 

piknik yapma imkanı da sunmaktadır. Yapılan faaliyetlerin yanısıra geliĢtirilebilir 

potansiyeli sayesinde var olan etkinlikler çeĢitlendirilebilir. Ziyaretçilerin daha uzun 

sürede köyde kalmalarını sağlamak adına alternatif olanaklar oluĢturulmalıdır. Baba 

Çınar mesire alanından Küreklidere ġelalesi’ne kadar belirlenen güzergahlar üzerinden 

Atv turları düzenlenebilir. Bahçe turizmi kapsamında köye gelen ziyaretçilere, yerel 

halkın ürettiği tarım ürünlerini toplama imkanı sağlanabilir. 

Tablo 2: Derekızık köyündeki ziyaretçilerin köye geliĢ sebeplerine göre katıldıkları rekreatif 

faaliyetler 

Kızık Köyleri’ni 

tercih etme 

sebebiniz nedir? 

Kızık Köyleri’nde turistik ve rekreatif amaçlı katıldığınız en önemli 

faaliyet hangisidir? TPL 

Doğayı Ġnceleme Doğa YürüyüĢü Piknik Yapma Diğer 

Doğal güzellikler 6 3 1 13 23 

ġehir gürültüsünden 

uzaklık 
1 1 7 0 9 

Tarihi kültürel 

değerler 
1 0 1 1 3 

Yöresel ürünler 0 0 2 1 3 

Diğer 0 1 0 1 2 

Toplam 8 5 11 16 40 

Kaynak: Alan anketleri (2016) 
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Hamamlıkızık köyündeki ziyaretçilerin köye geliĢ sebepleri ve köyde katıldıkları 

rekreatif faaliyetler sorulduğunda ankete katılan 40 kiĢiden 26’sı köye geliĢ sebebinin 

doğal çekicilikler olduğunu ifade etmiĢtir. Bunlar arasında 15 kiĢi katıldığı rekreatif 

faaliyete piknik yapma cevabını vermiĢtir (Tablo 3). Özellikle köyün giriĢinde yer alan 

Korusu mesire alanı ile Uludağ’ın eteklerinde yer alan Hamamlıkızık Kent Ormanı bu 

anlamda değerlendirilmektedir. Ziyaretçilerin köye gelme nedenleri arasında en çok 

ifade edilen bir baĢka cevap diğer Ģıkkı olmuĢtur. Köyün sınırları içinde kalan alabalık 

tesislerinden yararlanmak isteyenler ve akraba ziyareti amacıyla gelenler diğer cevabı 

kapsamında yer alır. Genel anlamda değerlendirildiğinde Derekızık’da olduğu gibi 

Hamamlıkızık’da da gelen ziyaretçilerin geliĢ nedenleri ile katıldıkları rekreatif 

faaliyetler birbiri ile uyumludur. Kızık köylerinde var olan doğal unsurlar, alternatif 

faaliyetler ile daha çekici hale getirilebilir. Özellikle Hamamlıkızık sınırları içinde yer 

alan Küreklidere Kanyonu’nda doğa yürüyüĢlerine alternatif olarak flora turizmi 

geliĢtirilebilir. Uludağ’ın doğusunda eski bir volfram madeni üzerinde 1850 metre 

rakımdan akmaya baĢlayan Küreklidere ġelalesi çevresinde; Erguvan (cercis 

siliquastrum), defne (laurus nobilis) gibi maki bitki örtüsüne ait türlerin yanı sıra, 

ıstranca meĢesi (quercus hartwissiana), yaprağını döken mazı meĢesi (guercus 

infectoria), kestane (castanea sativa mill), ceviz ağaçları (juglans regiaile), ıhlamur (tilia 

cordata), gürgen (carpinus), fındık (corylus avellana), kızılcık (cornus mas), akçaağaç 

(acer negundo), mürver (sambucus), çitlenbik (celtis) gibi çok sayıda bitki ve ağaç 

türleri bulunmaktadır. Sahip olduğu bitki çeĢitliliği ile Küreklidere ġelalesi rekreasyonel 

faaliyetlerin çeĢitlendirilmesine olanak sağlamaktadır. 
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Tablo 3: Hamamlıkızık köyündeki ziyaretçilerin köye geliĢ sebeplerine göre katıldıkları 

rekreatif faaliyetler 

 
Kızık Köyleri’ni 

tercih etme 

sebebiniz nedir? 

Kızık Köyleri’nde turistik ve rekreatif amaçlı katıldığınız en önemli 

faaliyet hangisidir? TPL 

Doğayı Ġnceleme Doğa YürüyüĢü Piknik Yapma Diğer 

Doğal güzellikler 2 2 15 7 26 

ġehir gürültüsünden 

uzaklık 
1 1 3 4 9 

Yöresel ürünler 0 0 2 0 2 

Tarihi ve kültürel 

değerler 
1 0 0 0 1 

Diğer 1 0 0 1 2 

Toplam 5 3 20 12 40 

Kaynak: Alan anketleri (2016) 

Köylerde var olan potansiyelin değerlendirilmesi köylerin sahip olduğu doğal ve 

tarihi çekiciliklerin yanı sıra, ziyaretçilerin köylere hangi sıklıkla geldiklerine de 

bağlıdır. Bu nedenle Derekızık ve Hamamlıkızık’ta ankete katılan ziyaretçilere köylere 

hangi sıklıkla geldikleri sorusu yöneltilmiĢtir. AraĢtırmamıza katılan ziyaretçilerin 

yarısından fazlası Derekızık köyüne yılda birkaç kez geldiğini ifade etmiĢtir (Grafik 4). 

Yılda birkaç kez gelen ziyaretçilerin neredeyse tamamı köyün yeteri kadar 

değerlendirilmediğini düĢünmektedir. Gelen ziyaretçilerin büyük bölümü doğal 

çekiciliği olduğu için köyü tercih ettiğini belirtmektedir. Ancak sahip olduğu doğal 

çevre Ģartları köyde alternatif rekreasyonel etkinliklerin geliĢtirilebileceğine imkan 

sağlamaktadır. 

Ankete katılanlardan Hamamlıkızık köyüne yılda birkaç kez gelenler, köyün 

rekreasyonel açıdan istenilen düzeyde değerlendirildiğini düĢünmektedir (Grafik 4). 

Burada var olan alabalık tesislerinden, kent ormanından ve Korusu piknik alanından 

istedikleri düzeyde yararlanmaktadırlar. Ayrıca beklenti içinde olmadıklarını belirten 

ziyaretçiler, köyün sınırları içinde yer alan Küreklidere ġelalesi’nin aktığı dere yatağı ve 

kanyonun yürüyüĢ yapan gruplar  tarafından kullanıldığını belirtmektedir. Ancak arazi 

çalıĢmasında elde edilen gözlemlere dayanarak  bu çevrenin etkinlik kaynaklı 

rekreasyonel faaliyetler ile zenginleĢtirilmesi gerektiğidir. Hamamlıkızık konum olarak 

Cumalıkızık ve Derekızık arasında yer almaktadır. Cumalıkızık ile arasında 

Orienteering geliĢtirilebilir, Derekızık ile sınır olan Küreklidere Kanyonu’na yürüme 
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parkuru yapılabilir. Aynı zamanda ormanlık alanda dağ bisikleti kullanmak için bisiklet 

yolları açılabilir. 

 
Grafik 4: Derekızık ve Hamamlıkızık ziyaretçilerinin köyleri ziyaret etme sıklığı 

Kaynak: Alan anketleri (2016) 

Tablo 4’e göre Derekızık ziyaretçilerinin % 70’i var olan doğal çekiciliklerin 

alternatif rekreasyonel faaliyet olarak geliĢtirilebileceğini düĢünmektedir. Köyün 

sınırları içinde yer alan ormanlık alan ve  Küreklidere ġelalesi kaynak merkezli ve 

etkinlik merkezli rekreasyon için uygun ortam oluĢturmaktadır (Fotoğraf 10 ve Fotoğraf 

11). Köyün merkezinde bulunan piknik alanından Küreklidere Ģelalesinin dökülmeye 

baĢladığı yükselti yaya olarak yarım saat sürmektedir. ġelaleye giden yol ormanlık 

alanın içinden dar yollardan geçmektedir. Özel araçların girmesinin zor olduğu taĢlık 

yol, 1850 metreden akmaya baĢlayan Ģelalenin yarattığı manzarayı görmek isteyenler 

için  dağ bisikletleri ya da atvler ile geçilebilir. Piknik yapma ya da doğayı inceleme 

amacı ile gelenlerin alternatif faaliyetlere katılma isteği sonucunda çevresindeki 

ormanlık alanlarda da yürüyüĢ parkurları düzenlenebilir. ġehir gürültüsünden uzakta 

kalan Derekızık köyünde kırsallığı yansıtan bahçeler, toprak ile ilgilenmek isteyenler 

için hobi bahçesine dönüĢtürülebilir. Köye gelen ziyaretçilerin % 30’u ise doğal 

çekiciliklerin alternatif faaliyetler için değerlendirilemeyeceğini düĢünmektedir. Bunun 

sebebi olarak köyün yakın çevresinde yer alan ve doğal çekiciliği ile günübirlik 

ziyaretçilerin önemli uğrak noktası olan Saitabat Köyü’nün gölgesinde kalmasını 

göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 
Derekızık Hamamlıkızık 
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Tablo 4: Derekızık köyündeki ziyaretçilerin alternatif rekreasyonel alanların 

değerlendirilebileceğine dair düĢüncesi 

 
Derekızık köyünde alternatif rekreasyonel 

alanların 

değerlendirilebileceğini düĢünüyor musunuz? 

Frekans Yüzde 

Evet 28 70 

Hayır 12 30 

Toplam 40 100 

                            Kaynak: Alan anketleri (2016) 

 
 
   
 
 
 
 
 
                        
     

 
Fotoğraf 10: Derekızık taĢlık orman yolu                Fotoğraf 11 : Derekızık ormanlık alanı 

Kaynak : Alan araĢtırması (2016)                            Kaynak : Alan araĢtırması (2016) 

 

Hamalıkızık’ta köyün turizm açısından istenilen düzeyde değerlendirildiğini 

düĢünen ziyaretçiler aynı zamanda daha fazla geliĢtirilebileceğini ifade etmektedir 

(Tablo 5). Ankete katılanların % 60’ı alternatif olanakların köyün geliĢimi için daha 

yararlı olacağını belirtmektedir. Köye gelen ziyaretçilerin % 40’ı ise alternatif 

faaliyetlerin geliĢtirilmesinin doğal unsurların aĢırı kullanımına yol açacağını ve aĢırı 

kullanımdan dolayı var olan kaynakların yok olacağını düĢünmektedir. Bu nedenle 

ankete katılan 40 kiĢiden 16’sı köydeki turizm potansiyelin değerlendirildiğini, 

alternatif faaliyetlerin yapılamayacağını belirtmektedir. 

Tablo 5: Hamamlıkızık köyündeki ziyaretçilerin alternatif rekreasyonel alanların 

değerlendirilebileceğine dair düĢüncesi 

 
Hamamlıkızık köyünde alternatif rekreasyonel 

alanların 

değerlendirilebileceğini düĢünüyor musunuz? 

Frekans Yüzde 

Evet 24 60 

Hayır 16 40 

Toplam 40 100 

                           Kaynak: Alan anketleri (2016) 
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Bir merkezde turizmin geliĢtirilebilmesi sadece gelen ziyaretçilerin beklentisinin 

karĢılanabilmesi ile sağlanamaz. Bilimsel bir planlama ve taĢıma kapasitesi dikkate 

alınarak o bölgede yaĢayan köylünün ve esnafın da bu konudaki düĢünceleri önemlidir. 

Köylünün ve esnafın gelen ziyaretçiye yaklaĢımı, turizm adına yapılacak çalıĢmalara 

destek olması en önemli etkenlerden biridir. Dolayısıyla potansiyeli var olan köylerin 

değerlendirilmesi için köyün asıl sahiplerinin düĢünceleri dikkate alınmalıdır.  

Dağ ve orman köyü olarak tanımlanan kızık köylerinin temel geçim kaynağı 

tarımdır. Köylerde imara açılan bölgeler bulunmaktadır. Bu bölgeler içinde kalan bağ - 

bahçelerde tarım hızlı bir Ģekilde azalmaktadır. Dolayısıyla doğal ve tarihi değerleri ile 

kırsal turizm potansiyeli olan kızık köylerinde turizm, alternatif geçim kaynağı olarak 

görülmektedir. Tablo 6’ya göre Derekızık köyünün yerel halkı köyde var olan mevcut 

turizm olanaklarını yeterli bulmamaktadır. Alternatif faaliyetlerin çeĢitlendirilmesini 

istemektedir. Bu doğrultuda yapılacak çalıĢmalara destek vereceğini ifade etmektedirler. 

Halkın beklentisi turizmin geliĢtirilmesi yönündedir. 

    Tablo 6: Derekızık köyünde yerel halkın turizm ile ilgili düĢünceleri 

Köyünüzün mevcut turizm imkanlarını 

 nasıl buluyorsunuz? 

Köyünüzde daha çok hangi rekreasyonel 

faaliyet yapılmaktadır? 

Piknik yapma Foto safari Toplam 

Yeterli bulmuyorum 6 0 6 

Yeterli buluyorum 3 1 4 

Toplam 9 1 10 

              Kaynak: Alan anketleri (2016) 

Hamamlıkızık’ta yerel halk köyde var olan mevcut turizm imkanlarını yetersiz 

bulmaktadır (Tablo 7). Köklü tarihi geçmiĢe sahip olan kızık köyleri arasında tarihi 

dokusunu kaybeden köylerden biri olan Hamamlıkızık, sahip olduğu doğal unsurların 

daha çok çekici hale getirilmesini istemektedir. Derekızık’ta olduğu gibi bu tür 

çalıĢmalara destek olacaklarını ifade etmektedirler. Azalan iĢ imkanları sayesinde 

alternatif arayıĢlar içinde oldukları için turizmi kurtarıcı bir sektör olarak 

görmektedirler. 
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Tablo 7: Hamamlıkızık’ta yerel halkın turizm ile ilgili düĢünceleri 

Köyünüzün mevcut turizm imkanlarını 

 nasıl buluyorsunuz? 

Köyünüzde daha çok hangi rekreasyonel 

faaliyet yapılmaktadır? 

Piknik yapma YürüyüĢ, 

 piknik yapma 

Piknik yapma 

,foto safari 
Toplam 

Yeterli bulmuyorum 2 3 3 8 

Yeterli buluyorum 1 1 0 2 

Toplam 3 4 3 10 

   Kaynak: Alan anketleri (2016) 

Derekızık’ta gerçekleĢtirilen günübirlik ziyaretler üst düzeyde değildir. Nedeni 

ise köyün 15 kilometre doğusunda kalan ve Ģelalesi ile ziyaretçi çeken Saitabat köyünün 

gölgesinde kalmasıdır. Derekızık yöresel ürünleri ve sahip olduğu doğal güzellikleri ile 

geliĢtirilmeyi beklemektedir. Köy muhtarı Kamil IĢık ve yerel halk turizmin daha fazla 

geliĢtirilmesi gerektiğine inanmaktadır. Yerel halkın % 80’i turizmi ekonomiyi 

geliĢtiren bir faaliyet, % 10’u ise kültürün artmasını sağlayan bir faaliyet olarak 

görmektedir. Hamamlıkızık’ta ise halkın %70’i ekonomiyi geliĢtirdiğini düĢünmektedir 

(Tablo 8). Her ne kadar köylerin genelinde yaygın olan ekonomik sektör olmasa da 

beklentinin bu yönde olduğu anlaĢılmaktadır. Her iki köyde de iĢ olanaklarının çok 

sınırlı olması sonucu dıĢarıya göç olgusu yaĢanmaktadır.  

                           Tablo 8: Kızık köylerinde yerel halkın turizmi algılama Ģekli 

Köyünüzde yapılan turizm faaliyetlerinin  

köyünüze en büyük katkısı nedir? 

Hamamlıkızık Derekızık 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Ekonomiyi geliĢtirien bir faaliyet 7 70 8 80 

Doğayı güzelleĢtiren bir faaliyet 3 30 1 10 

Kültürün artmasını sağlayan bir faaliyet 0 0 1 10 

Toplam 10 100 10 100 

               Kaynak: Alan anketleri (2016) 

Köy esnafının da köylerdeki turizmin çekici unsurlarını ve bu unsurların 

değerlendirilmesine yönelik görüĢleri ile rekreasyonel çeĢitlenmenin arttırılmasına olan 

bakıĢ açıları dikkate alınmalıdır. 

Tablo 9 incelendiğinde, Hamamlıkızık ve Derekızık esnafının ziyaretçi sayısının 

arttırılmasına yönelik yaklaĢımı olumludur. Her iki köyede de olumlu yanıtının ön plana 
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çıkmasının temel sebebi, gelen turisti ekonomik açıdan gelir getirici unsur olarak 

görmeleridir. Ancak bir kısım Derekızık esnafı bu durumdan rahatsız olduğunu dile 

getirmektedir. Gelen turistin ağırlıklı olarak hafta sonu gelmesine rağmen, köy 

çevresinde var olan doğal yapıya zarar verdiğini ifade etmektedir. Ayrıca esnaf, daha 

çok piknik amacıyla ziyaret edilen köyde günübirlikçilerin çevre kirliliğine yol açtığını 

belirtmektedir. Kullandıkları malzemelerin çöplerini çevrede bırakmalarından dolayı 

rahatsızlığını dile getirmektedir. Ancak genel anlamda bir sonuca varmak istediğimizde 

ise yerel halk ve köy esnafı planlı olduğu sürece ziyaretçi sayısının arttırılmasına 

olumlu yaklaĢmaktadır.  

Tablo 9: Kırsal turizm faaliyetlerinin ve rekreasyonel çeĢitlenmenin arttırılmasına 

yönelik esnafın bakıĢ açısı 

 
Turizmin çeĢitlendirilmesi 

köy esnafı açısından nasıl karĢılanır? 

Hamamlıkızık Derekızık 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Olumlu 5 100 4 90 

Olumsuz 0 0 1 10 

Toplam 5 100 5 100 

                   Kaynak: Alan anketleri (2016) 

Dağ ve orman köyü olarak tanımlanan kızık köylerinin eskiden en önemli temel 

geçim kaynağını tarımsal faaliyetler oluĢtururken,  günümüzde ise köylerde imara açılan 

ya da çeĢitli Ģekillerde yok olan bağ, bahçe alanları tarımsal faaliyetlerin azalmasına 

neden olmuĢtur. Bu durum ise köylünün zor durumda kalmasına yol açmıĢtır. Alternatif 

arayıĢ içinde bulunan köylü, 700 yıllık geçmiĢi olan yerleĢim alanlarını terk etmek 

istememektedir. Bu nedenle var olan değerlerin turizme kazandırılması gerektiğini 

düĢünen yerel halk ve esnaf çeĢitli kurum ve kuruluĢların devreye girmesini 

istemektedir. Grafik 5’e göre kırsal çekiciliği azalmıĢ olan Hamamlıkızık’ta yerel halkın 

ve esnafın % 60’ı yok olmaya yüz tutmuĢ tarihi ve doğal değerlerin valilik tarafından 

yeniden canlandırılabileceğine inanmaktadır. Halk ve esnaf aynı görüĢte birleĢmektedir. 

Bu durum köy çevresinde yapılabilecek herhangi bir yatırımın gerçekleĢmesine daha 

kolay ortam sağlayacaktır.  

Doğal çekicilikleri ile diğer kızık köylerinden daha çok ön plana çıkan 

Derekızık’ta turizmi çeĢitlendirecek görevli olarak esnafın % 40’ı köylünün kendisini 

görmektedir. Bunun nedeni ise yabancıların köy içinde yatırım yapmalarını 
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istememeleridir. Köy esnafı var olan değerlerin köy halkına ait olduğunu, geliĢimin ise 

köy halkı ile yöredeki dernek ve sivil toplum örgütleri, valilik, kültür bakanlığının ortak 

hareketi sonucunda sağlanacağını düĢünmektedir. Yerel halk ise turizmin rastgele bir 

sektör olmadığını ve planlı projeler ile geliĢebileceğini düĢünmektedir. Bu nedenle 

Derekızık’ta yerel halkın % 60’ı bu görevi valiliğe yüklemiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graik 5: Yerel halka ve esnafa göre kırsal turizm potansiyelini ve alternatif faaliyetleri 

geliĢtirmekte asıl görevi üstlenecek kurum ya da kuruluĢlar 

Kaynak: Alan anketleri (2016) 

 

Doğal ve tarihi değerlere sahip olan herhangi bir bölgede turizm bir sektör 

olarak geliĢme gösterir. Bu geliĢme doğal süreçlerle yerel halkın etkisi ile ya da  

devletin çıkardığı yasalar doğrultusunda sektörde yer alan paydaĢların planlı yatırımları 

sayesinde de olabilir. Özel sektör ve kamu sektörü tarafından gerçekleĢtirilen geniĢ 

kapsamlı yatırımlar, turizmin ekonomik bir faaliyet olarak büyümeye baĢlamasını 

sağlar. Bu nedenle potansiyeli yüksek olan bölgelerde turizmin geliĢmesi ve süreklilik 

göstermesi için ilk olarak kamu kurum ve kuruluĢlarının etkisi ön planda olmalıdır.  

Hamamlıkızık, yerel halk Derekızık, yerel halk 

Derekızık, esnaf Hamamlıkızık, esnaf 
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Valilik, belediye, kaymakamlık, sivil toplum kuruluĢları ve dernekler, köy halkı 

gibi turizmin tüm ortakları birlikte karar alarak turizmde asıl geliĢimi sağlamalıdır. 

Gelen ziyaretçilerin ve yerel halkın, köy esnafının beklentisine cevap verecek 

yatırımların yapılması açısından önemlidir. Dolayısıyla kızık köylerine gelen 

ziyaretçilerin ve köy esnafının bu kapsamda ne yapılması gerektiğine dair fikirleri 

alınmıĢtır.  

Tablo 10: Derekızık köyünde ziyaretçi ve köy esnafının turizmi geliĢtirmesi adına ne yapılması 

gerektiğine dair düĢünceleri 

Ziyaretçi sayısını 

arttırmak için neler 

yapılmalıdır? 

Ziyaretçi 
 

Ziyaretçi sayısını arttırmak 

için neler yapılmalıdır? 

 

Esnaf 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Tanıtım ve reklam 28 70 Köyün tanıtımı  

arttırılmalı 

2 40 

Hizmet alanlarının 

çeĢitlendirilmesi 

8 20 Hizmet sayısı ve  

kalitesi arttırılmalı 

1 20 

Köyler arası ulaĢım  

olanaklarının arttırılması 

3 7,5 Alternatif turizm  

etkinlikleri çoğaltılmalı 

1 20 

Sivil toplum kuruluĢları 

ile ilgili alanların ortak 

hareket etmesi 

1 2,5 Hepsi 1 20 

Toplam 40 100 Toplam 5 100 

Kaynak: Alan anketleri (2016) 

Tablo 10 incelendiğinde Derekızık Köyü’ne gelen ziyaretçilerin % 70’i ve köyde 

yaĢayan esnafın % 40’ı ziyaretçi sayısının arttırılması için reklam ve tanıtımın yapılması 

gerektiğini ifade etmektedir. Bu açıdan yetersizliğin olduğunu belirten esnaf, köyde 

doğal çekicilik potansiyelinin olduğunu ve değerlendirilmesi gerektiğini düĢünmektedir. 

Mesire alanlarının yanısıra, zengin bitki topluluğunun bulunduğu orman yapısı ve 

Ģelalesi ile önemli rekreatif potansiyel taĢımaktadır. Ziyaretçilerin % 20’si ise köyde var 

olan hizmet alanlarının yetersiz olduğunu belirtmektedir. Günübirlik turizmin ön planda 

olduğu köyde, gelen ziyaretçilerin bir kısmı kısa süreli konaklama ihtiyacı duymaktadır. 

Ancak ziyaretçilerin konaklama ihtiyacını karĢılayacak herhangi bir tesisin olmaması 

önemli bir altyapı eksikliğidir. Ayrıca yiyecek-içecek tesislerinin çeĢitlilik 

göstermemesi bu alandaki seçiciliği azaltmıĢtır. Turizmin geliĢtirilebilmesi için hizmet 

alanlarının çeĢitlendirilmesi ve kalitesinin arttırılması gerekmektedir. 
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Hamamlıkızık’da da Derekızık köyünde olduğu gibi hem ziyaretçi hem de esnaf 

açısından en önemli yapılması gereken tanıtım ve reklamdır. Hamamlıkızık’ta alabalık 

çiftliklerini, mesire alanlarını, Ģelale ve kanyonu rahatlama ve kendini yenileme amacı 

ile değerlendiren ziyaretçilerin % 55’i tanıtım ve reklamın önemli olduğu ve köylerde 

yetersiz kaldığını belirtmektedir (Tablo 11). Bursa çevresinde yaĢayan birçok insanın bu 

köylerle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıklarını düĢünmektedir. Ziyaretçiler, görülmesi 

gereken yerler arasında olduğunu düĢündükleri Hamamlıkızık’ın doğal çevresinin iyi bir 

Ģekilde tanıtılması gerektiğini ifade etmektedir. Aynı Ģekilde köy esnafı da tanıtımı 

önemsemektedir. Tüm doğal güzelliklerin çekiciliği dikkate alınarak reklam ve tanıtım 

yapılarak her iki köyün de potansiyelinin açığa çıkarılması gerekmektedir. 

Tablo 11: Hamamlıkızık köyünde ziyaretçi ve köy esnafının turizmi geliĢtirmesi adına 

ne yapılması gerektiğine dair düĢünceleri 

 

Ziyaretçi sayısını 

arttırmak için neler 

yapılmalıdır? 

 

Ziyaretçi 

Ziyaretçi sayısını arttırmak 

için neler yapılmalıdır? 

Esnaf 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Tanıtım ve reklam 22 55 Alternatif turizm  

etkinlikleri çoğaltılmalı 

2 40 

Hizmet alanlarının 

çeĢitlendirilmesi 

9 22,5 Köyün tanıtımı  

arttırılmalı 

2 40 

Sivil toplum kuruluĢları ile 

ilgili alanların ortak hareket 

etmesi 

4 10 Hizmet sayısı ve  

kalitesi arttırılmalı 

1 20 

Hepsi 5 12,5 Hepsi - 0 

Toplam 40 100 Toplam 5 100 

Kaynak: Alan anketleri (2016) 

Türkiye’de kırsal turizm denildiğinde çoğunlukla doğa yürüyüĢleri ve doğa 

sporlarını içeren açık hava ve rekreasyon etkinlikleri, alıĢveriĢ ve yeme içmeyi kapsayan 

günübirlik köy ziyaretleri anlaĢılmaktadır (Yılmaz, 2012: 27). Bu açıklama ele 

aldığımız köylerde var olan kırsal turizmi tanımlamaktadır. Doğal çekicilikler ile tarihi 

ve kültürel değerlerin ön plana çıktığı kırsal alanlar, ziyaretçilerin en önemli gezi 

mekanları arasında yer almaktadır. Kırsal turizm denilince sadece doğal unsurlar değil, 

geçmiĢin izlerine rastlandığı, insanların içinde kendini bulduğu tarihi yapılarda çekici 

faktör olarak ele alınmaktadır. Özellikle araĢtırma kapsamında incelediğimiz köylerden 

Cumalıkızık’ın tarihi ve kültürel değerleri üzerinde durulması gerekmektedir.  
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3.2. TARĠHĠ VE KÜLTÜREL ÇEKĠCĠLĠKLER 

Kültür turizmi, doğal ve tarihsel kültürel varlıklarını, kültürel etkinliklerini ve 

güncel sanat eserlerini ve diğer kültürel olguları turistik bir ürün biçiminde turistlerin 

hizmetine sunan bir turizm anlayıĢıdır. Yalnızca tarihsel değil günceli de kapsamaktadır 

(Pekin, 2011: 151). Ġnsanların ilgisini çeken kültürel unsurlar; sözle ifade edilen 

nesilden nesile aktarılan  gelenekler, uygulanan örf adetler, yerel yaĢam tarzı, törenler  

gibi soyut olabilirken; tarihi mimari yapılar gibi somut da olabilir. Gözle görülür elle 

tutulur unsurlar arasında eski yerleĢim alanları, arkeolojik kalıntılar, çeĢitli anıt ve 

abideler, yöresel ürünler, geleneksel el sanatları vb. yer alır.  

Kültür, insanların yaĢam tarzı olarak tanımlanmaktadır. Ġnsanlar bulundukları 

toplumun kültürünü yansıtırlar ve geleceğe aktarırlar. Her bireyin yaĢantısı geçmiĢten 

gelen gelenekleri ile devam eder. Dolayısıyla bir toplumun sahip olduğu kültür yapısı 

kendi tarihi ile iliĢkilidir. Tarih, kültürün içinde yaĢamaya devam eder. Ġnsanlar bugün 

benimsedikleri değerlerin özelliklerini tarihinde ararlar. Tarihi mekanlar da bir kültür 

temsilcisi olarak görülür ve tarihi kültürel turizm açısından  önem taĢır. 

Tarihi mekanlar, insanlığın varoluĢundan günümüze kadar ulaĢan eski 

uygarlıkların yeraltında, yer üstünde ve su altındaki ürünlerini, yaĢadıkları devirlerin 

sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı 

yerleĢmeler ve alanlardır (www.kulturvarliklari.gov.tr). 

Koruma kurulundan izin almak koĢulu ile halka açık rekreasyon amaçlı 

günübirlik tesisler ile alanın ve çevrenin özelliklerinden kaynaklanan faaliyetlerin 

korunması ve geliĢtirilmesi amacına yönelik yapıların yapılabildiği gibi, doğal dengenin 

devamlılığının sağlanması amacı ile alanın özellliğinden kaynaklanan faaliyetlerin 

sürdürülebildiği görülmektedir (teftis.kulturturizm.gov.tr). 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 1988 yılında hazırladığı "Bir Yörenin Turizm 

Ġmkanlarının Değerlendirilmesi Ġçin Rehber" adlı yayında "Kültürel Değerler" baĢlığı 

altında bazı alt baĢlıklar verilerek bir sınıflandırma yapılmıĢtır (Haberal, 2015: 128). Bu 

sınıflandırmada rekreasyon ve turizm açısından çekiciliği olan unsurlar yer almaktadır. 

Bunlar Ģu Ģekilde sıralanmaktadır. 
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1) Tarihi eserler; adı altında yörenin tarihini yansıtan, günümüze kadar gelmiĢ 

eserler: Cami, han, hamam, türbe, su kemeri, tescilli yapı sokak, anıtsal 

ağaçlar, çeĢme, kervansaray, saat kulesi sayılabilir. 

2) Arkeolojik eserler; olarak ise yörede yaĢamıĢ çeĢitli Medeniyetlerden 

günümüze kalan eserler olarak değerlendirilmiĢtir. Antik kent, kale, sur, 

tiyatro, hamam, su kemeri, nekropol, akropol, mabed, tapınak, kilise, sarnıç 

ile yeraltı arkeolojik eserleri buna örnektir. 

3) Tarihi dini merkezler; değiĢik tarih dönemlerinde yapılmıĢ dini yapılardır. 

Cami, türbe, manastır, kilise, sinagog tarihi dini merkezlerdir. 

4) Müzeler; ülke ve yörenin tarihi ve kültürel özelliklerini yansıtan taĢınabilir 

eser ve eĢyaların sergilendiği açık ya da kapalı mekanlardır.  Etnografya 

müzesi, arkeoloji müzesi, açık hava müzesi, özel konulu müzeler buna 

örnektir. 

5) Festivaller; yılın belli günlerinde düzenlenen konulu ulusal ve uluslararası 

katılıma açık faaliyetler bütünü olarak kabul edilmektedir. 

6) Yöresel el sanatları; halı, kilim gibi dokumalar, toprak iĢleme, ağaç iĢleme, 

bakır iĢleme, taĢ iĢleme, mücevher iĢleme olarak ifade edilebilir. 

7) Geleneksel danslar ve folklor; turistik talebin doğmasında rol oynadığı gibi 

turizme arz edilen değerler açısından  da önemlidir. 

Tarihi-kültürel turizm kaynaklarının içeriği oldukça geniĢtir. Tarihi turizmin 

kaynağı olan çekici unsurlar kültürel turizmden ayrı düĢünülemez. Kültürel turizm 

kaynakları; tarihi yerler, festivaller ve özel olaylar, iĢ seyahatleri, dini yerler, yerel dil, 

sanat ve mimari yapı, spor etkinlikleri, özel ilgi gezileri, modern kültür ve geleneksel 

yiyecek ve içeceklerden oluĢmaktadır. AĢağıdaki tablo incelendiğinde kültüre kaynaklık 

eden unsurlar daha ayrıntılı görülmektedir. 
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Kültürel 

Turizm 

Kaynakları 

Ünlü insanlar ve 

tarihi olaylar  

 

                                               ġekil 4: Kültürel Turizm Kaynakları 
Kaynak: (Swarbrooke, 1999: 306) 

 

AraĢtırma alanımızı oluĢturan kızık köyleri 700 yıllık tarihi geçmiĢe sahiptir. 

Köylerin kuruluĢu Osmanlı Dönemi’ne dayanmaktadır. KurtuluĢ SavaĢı yıllarında 

 Geleneksel 

yiyecek ve 

içecekler 

Modern popüler 

kültür: 

 Filmler 

 Yerel 

televizyonlar 

Temalı 

geziler ve 

gezi 

programları 

Özel ilgi gezileri 

Spor ve boĢ zaman 

aktiviteleri: 

 Katılımcılar 

 Seyirciler 

 Geleneksel oyun 

ve sporlar 

Miras çekicilikleri: 

 Müzeler ve tarihi 

merkezler 

 Kaleler, 

malikaneler, antik 

anıtlar 

 Tarihi bahçeler 

 Manzara bahçeleri 

 Tarihi köyler 

Festivaller ve özel olaylar: 

 Folklor 

 Performans sanatlar 

 Spor etkinlikleri 

 Özel ilgi etkinlikleri 

Geleneksel 

el sanatları 

Sanatlar: 

 Tiyatrolar 

 Sanat 

galerileri 

Mimari tarz 

Endüstri ve ticaret: 

 ĠĢ ziyaretleri 

 Tarımsal çekicilikler 

 Ünlü alıĢ-veriĢ 

mağazaları 

 ÇarĢılar 

 BoĢ zaman alıĢveriĢleri  

Dini yerler: 

 Tapınaklar 

 Kiliseler 

 Katedraller 

 Camiler  
Dil: 

 Yerel baskın 

dil 

 Azınlık ve 

bölgesel dil 

 Dil okulları 
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Yunanlılar tarafından tahrip edilen köylerden sadece "Cumalıkızık" tarihi dokusunu 

koruyup günümüze kadar ulaĢabilmiĢtir. Tarihi sokak dokusu ve Osmanlı mimarisi 

evleri ile ayakta kalabilen nadir köylerden biri olan Cumalıkızık tarihi bir sit alanı 

olmuĢtur. Kırsallığını koruyan Derekızık ve Hamamlıkızık köyleri, Osmanlı mimari 

motiflerini yansıtan birkaç yapısıyla tarihi geçmiĢini günümüze kadar getirmiĢtir.  

Rekreasyonel turizm açısından incelediğimiz köylerin tarihi dokusu kırsal turizm 

açısından oldukça önem taĢımaktadır (ġekil 3). 

 3.2.1. Tarihi Sokak Dokusu ve Sivil Mimari 

Tarihi kentler, sahip oldukları sosyo-ekonomik, kültürel ve fiziksel değerler ile 

kültürel mirasımızın önemli unsurlarıdır. Ġçlerinde barındırdıkları anıtsal, sivil mimari 

örnekleri ve yaĢam alanları ile bugün varlığını sürdüremeyen uygarlıkların bilgisini, 

teknolojisini ve en önemlisi yaĢamını bizlere aktarmaktadır (Öztank, 2013: 44). Örneğin  

Pekin’de Ģehrin inĢa edildiği yapı adalarının çepeçevre duvarı var, bu yapı adaları 

geometrik Ģekilde parsellere ayrılmıĢ, parsellerin her birinin bir kapısı var ve her ev üç 

kısımdan oluĢmaktadır. Paris’te ise bulvarlar, cetvelle çizilmiĢ düz çizgileri takip eden 

yollar, bu yolların iki tarafında 6 kat yükseklikte ve biçimleri ön irade tarafından 

belirlenmiĢ binalar bulunmaktadır (Cansever, 2016: 94). Osmanlı da ise Ģehir 

yapılanmasında ön iradenin yanı sıra insanların da etkisi görülmektedir. Herkes evini 

komĢusu ile mutabık kalarak yapmakta ve sosyal iliĢkiler dikkate alınmaktadır. ġehrin 

yapısal düzeninde cuma namazı kılınan camisi, mahalle mescitleri, mahallenin 

hizmetini ve binanın tamir iĢlerini yapan marangoz, ayakkabı tamircisi, bakkal, vs. 

dükkanlarının yanında kıraathane, yani okuma salonu, aynı zamanda bir sohbet yeri, 

ayrı bir toplantı alanı, muhtarın evi, bekçinin evi vs. yer almaktadır. Mahallenin merkezi 

olarak ifade edilen bu yapıların çevresinde ayrıca mahalle mescidinin yanında hamam, 

cuma camiinin etrafında ticaret yapıları, medrese, dershane yer almaktadır (Cansever, 

2016: 103). Uygarlıklar Ģehirlerini inĢa ederken içinde bulunduğu ekonomik, sosyo-

kültürel, dini ve siyasi özelliklerden etkilenmektedir. Bu nedenle bir Ģehri ya da 

yerleĢmeyi incelerken tüm kriterleri dikkate alarak değerlendirme yapmak 

gerekmektedir. Çünkü Ģehrin yapısı ve mimarisi toplumların tarihini yansıtan önemli 

somut değerler arasında yer almaktadır. 
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Her milletin tarihi, kültürü ve kültürel varlıkları çok değerlidir. Ancak bu değer 

korunduğunda ve iyi yönetildiğinde sürdürülebilir olmaktadır. Müzeler veya tarihi 

alanların sunumu ve korunması bu anlamda önem kazanmaktadır (Samidi, 2001: 98). 

GeçmiĢten günümüze doğal çevrenin insanlar tarafından kullanılması, göçebe 

yaĢam tarzından yerleĢik hayata geçilmesi, sanayi devrimi ve teknolojik geliĢmeler 

birbirinden farklı yerleĢim alanlarının ortaya çıkmasına yol açmıĢtır. Kentsel alan ve 

kırsal alan üzerinde kurulan, değiĢime uğrayıp büyüyen Ģehirler döneminin özelliğini ve 

tarihini yansıtır. Anadolu bu anlamda oldukça zengin bir geçmiĢe sahiptir. Çok köklü 

kültürel yapısı olan Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin özelliklerini 

yansıtan maddi ve manevi yapıları barındırır. Varlığını sürdüren tarihi yapılar geçmiĢten 

günümüze ayna tutarlar. Bulundukları kentsel ya da kırsal çevrede ilgi odağı olarak 

ziyaretçi çekerler.  Doğal olarak turizmin unsuru olurlar. 

Tarihi binaların arasında bulunduğu kente kimlik kazandıran en önemli 

unsurlardan biri sokaklardır. YerleĢmelerin bir parçası olan ve günümüzde çeĢitli 

kurumlar tarafından korunmaya çalıĢılan geleneksel sokak dokuları, Anadolu’nun 

birçok yerinde olduğu gibi Osmanlı Devleti’ne baĢkentlik yapmıĢ Bursa ve çevresinde 

de yaygındır. Özellikle Cumalıkızık’ta yerleĢim yerinin önemli bir parçası olarak ortaya 

çıkmaktadır. Derekızık ve Hamamlıkızık’ta da sokak yapıları Osmanlı Dönemi’nin 

izlerini taĢımaktadır. 

Cumalıkızık Köyü’nün coğrafi yapısı ve fiziki özellikleri mimari yapısı ile iç içe 

geçmiĢ ve köyün özgünlük kazanmasında önemli bir yere sahip olmuĢtur. Köyün göç 

alanlarından uzakta, Uludağ’a yakın bir konumda bulunması, burada eski yapıların 

yerini yeni yüksek katlı binaların almamasını ve Cumalıkızık’ın ayrıcalıklı olmasını 

sağlamıĢtır (AkkuĢ, 2009: 23). Köklü tarihi geçmiĢi ile tipik bir Osmanlı mimarisi 

özelliğine sahip Cumalıkızık’ta organik sokak dokusu korunabilmiĢtir. Yassı taĢ 

döĢemeli sokakları oldukça dardır. Zaman zaman bir kiĢinin bile geçmekte güçlük 

çektiği sokaklardan Uludağ’dan gelen kaynak suları akmaktadır. Dağ eteğinde kurulu 

olduğu için hafif eğimli olan sokaklardan suyun kanalize olup aktığı dikkati 

çekmektedir. YağıĢların arttığı dönemde akıĢ gösteren suların seviyesi artmaktadır. Köy 

halkı ise bu sulardan bahçelerini sulamada yararlanmaktadır. Topografya koĢullarına 

uygun eğimli ve çıkmaz sokaklar Osmanlı mimarisinin özgünlüğünü yansıtmaktadır. Bu 
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durum turizm ya da rekreasyon amaçlı gelen ziyaretçilerin ilgisini daha çok çekmektedir 

(Fotoğraf 12 ve 13). 

AraĢtırma alanımız içinde yer alan diğer iki köyümüz Hamamlıkızık ve 

Derekızık mimari yapısı ve sokak dokusunu Cumalıkızık kadar koruyamamıĢtır 

(Fotoğraf 14 ve 15). 1521 tarihli tahrirat defterinde adı geçen Hamamlıkızık, 

Orhangazi’nin vakıf köylerinden biridir (Kaplanoğlu ve Elbas, 2009: 310). Tarihi 

geçmiĢi önemli olan köyde bugün çok az yapı ayakta kalmıĢtır. KurtuluĢ SavaĢı 

yıllarında düĢman askerleri tarafından yakılıp yıkılmıĢ, zaman içinde yapılaĢmanın 

artması ile özelliğini kaybetmeye baĢlamıĢtır. Sokak dokusu incelendiğinde köyün içine 

doğru özellikle dağ eteklerine yakın yerlerde dar sokak dokularına rastlanmaktadır.  

 

  

 

 

 

                            
           Fotoğraf 12: Cumalıkızık sokak dokusu            Fotoğraf  13: Cumalıkızık sokak dokusu 

               Kaynak: (Alan araĢtırması, 2016).                     Kaynak: (Alan araĢtırması, 2016) 

          

 

 

 

 

 

 

 

        
              Fotoğraf 14: Derekızık sokak dokusu           Fotoğraf 15: Hamamlıkızık sokak dokusu 

                Kaynak:  (Alan araĢtırması, 2016)                  Kaynak: (Alan araĢtırması, 2016) 
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Derekızık köyü kırsallığını diğerlerine göre daha çok hissettirmektedir. Köy, 

Uludağ’dan kaynağını alan derelerin oluĢturduğu vadilerin içinde kalmıĢ bir 

yerleĢimdir. Antik dönemden bu yana çeĢitli uygarlıklara sahne olmuĢtur. Farklı 

kültürlerin izlerine rastlanmaktadır. Ancak bugüne gelene kadar fazlası ile değiĢime 

uğramıĢtır. Sokak dokusunda taĢ bloklar olmasa da dar sokakları ile Osmanlı 

Dönemi’nin izlerini taĢımaktadır. 

Hanlar, hamamlar, bedestenler, kervansaraylar, çeĢme ve tarihi binalar, eski 

yapılar sivil mimari örnekleridir. Her devletin yaĢadığı dönemde bıraktığı yapılar birer 

sivil mimari örneğidir. Köklü geçmiĢe sahip yerleĢim bölgelerinde çok farklı döneme ait 

yapılara rastlanabilir. AraĢtırma alanımıza konu olan Osmanlı kırsal yerleĢmelerinde 

turizm çekiciliği yüksek tarihi ahĢap konutlar yer almaktadır. 

Cumalıkızık köyünde bulunan geleneksel konutlar, Osmanlı sivil mimarisinin 

özelliklerini gösteren ve aynı zamanda halk kültürünün yansıması niteliğini taĢıyan 

yapılardır. Cumalıkızık yerleĢkesi makro ölçekten mikro ölçeğe kadar incelendiğinde 

bölgenin en önemli özelliğinin yöresel malzeme ile oluĢturulmuĢ yaĢam kültürü olduğu 

dikkati çekmektedir (Perker ve Akıncıtürk, 2011: 42). GeçmiĢ dönemden kalmıĢ mimari 

yapılara birçok yerde rastlanabilir. Ancak kendini bütünü ile koruyabilmiĢ yapıların 

birarada bulunduğu yerleĢimler azdır. Cumalıkızık bu özelliği ile ulusal ve uluslararası 

çevrede ilgi görmektedir. Bu durum günübirlik ve kısa süreli turizmin gerçekleĢmesine 

imkan sağlar. 

Tarihi miras olan Cumalıkızık 700 yıllık geçmiĢini mimari yapıları ile günümüze 

taĢıyabilmiĢtir. Köyde bulunan 270 civarındaki evin 162 tanesinde oturulmaktadır. 176 

sivil mimarlık örneği olmak üzere 183 tescilli kültür varlığı vardır 

(http://www.bursakulturturizm.gov.tr/). TaĢ bloklar üzerine inĢa edilmiĢ, ahĢap ve 

kerpiçin kullanıldığı iki ya da üç katlı yapılardır. Üst katlardaki pencerelerde kafesli 

yapı ve cumbalar dikkat çekmektedir. DıĢarıdan içerinin gözükmemesi için bu Ģekilde 

inĢa edilmiĢtir. Tipik Osmanlı-Ġslam kültürünün yansıtıcısıdır. Mahremiyeti simgeleyen 

unsurlardan birisidir. Serin taĢ avlulara açılan, iki kanatlı ceviz kapıların üzerinde 

dövme demirden yapılan kulp ve tokmaklar göze çarpmaktadır. Kapıların içeriye 

açıldığı yerde geniĢ avlular bulunur. Bu alanlar çok çeĢitli Ģekillerde kullanılır. 

Ürettikleri ürünün depo edildiği, yakacak odunların istiflendiği, günlük iĢlerin büyük 

http://www.bursakulturturizm.gov.tr/
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çoğunluğunun gerçekleĢtirildiği mekanlardır (Fotoğraf 16 ve 17). Özellikle son yıllarda 

köye gelen ziyaretçilerin ağırlandığı misafirhanelere dönüĢmüĢtür. Köy halkının bir 

kısmı yaĢam alanlarını ziyaretçilerle paylaĢmaktadır. Bu durum köye olan ilgiyi 

arttırmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

      
       Fotoğraf 16: Cumalıkızık tarihi konutlar                Fotoğraf 17: Cumalıkızık tarihi konutlar 

          Kaynak:  (Alan araĢtırması, 2016)                          Kaynak: (Alan araĢtırması, 2016) 

 

 

 

 

 

 

  

 

     
           Fotoğraf 18: Derekızık tarihi konutlar              Fotoğraf 19: Hamamlıkızık tarihi konutlar 

              Kaynak:  (Alan araĢtırması, 2016)                    Kaynak: (Alan araĢtırması, 2016) 

 

Derekızık ĢehirleĢmeden uzak kaldığı için Cumalıkızık’tan sonra kendini en çok 

koruyan kızık köyüdür. Ancak bütünü ile bugüne gelememiĢtir. Bugün ayakta kalan ve 

kullanılmaya devam eden sivil mimari yapılardan en eskisi fotoğraf da gösterilmektedir 

(Fotoğraf 18). Yapının inĢa edildiği tarih, köyün muhtarının verdiği bilgiye göre 1521 
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yılına dayanmaktadır. Konutlarda kullanılan yapı malzemesi ahĢap ve kerpiçtir. TaĢ 

bloklar bu yerleĢimde kullanılmamıĢtır. Cumalıkızık’taki kadar olmasada buraya gelen 

az sayıdaki ziyaretçinin ilgisini çekmektedir. 

Hamamlıkızık’da ise tarihi konutlar hızla geliĢen betonarme konutlar arasında 

sıkıĢıp kalmıĢtır (Fotoğraf 19). Günümüze ulaĢan tarihi değerlerin sayısı oldukça azdır. 

Var olanları ise bakımsızlıktan çökme tehlikesi ile karĢı karĢıyadır. Yok olan konut 

sayısı arttıkça yerleĢim alanı, kimlik özelliğini ve tarihi yapısını kaybeder. Gelecek 

kuĢaklara aktarabileceği birĢey kalmayınca özgün dokusunu yitirir. Bu nedenle yerleĢim 

merkezlerinin kimliğini oluĢturan geleneksel konutların restore edilerek kazanılması 

oldukça önem taĢımaktadır. Kazanılan unsurlar çeĢitli Ģekillerde değerlendirilerek 

rekreasyon amaçlı kullanılabilirler. Hamamlıkızık yerleĢmesinde bu kapsamda 

yararlanılabilecek konut sayısı az olsa da adını aldığı tarihi hamamın yeniden 

canlandırılması gerekmektedir. Bu durum rekreatif faaliyetlerin geliĢtirilmesine olanak 

sağlayabilir. 

3.2.2. Geleneksel YaĢam Tarzı 

Geleneksel yaĢam tarzı ve doğal ortamın bozulmadığı yerler kent içinde sıkıĢıp 

kalan insanların ilgi odağı haline gelmiĢtir. Rahatlama ve dinlenme ihtiyacı hisseden 

kent insanı yakın çevresindeki kırsal alanlara yönelmektedir. Köy yaĢantısının 

gelenekselliği ile rahatlamaya ve dinlenmeye çalıĢmaktadır. 

Kültürel kaynakların çeĢitliliği ve özgünlüğünü yitirmemiĢ geleneksel yapının 

varlığı, büyük bir kültürel çekicilik yaratmaktadır. Zaten kırsal turizmin en önemli 

özelliklerinden biri yerel kültürün benimsenmesi, ona ilgi duyulmasıdır. Yerel kültür, 

özellikle yabancı tursitlerin ve kent insanının ilgi odağıdır. Bu nedenle turizm 

etkinliklerinde yerel halkın katılımı çok önemlidir (Cengiz ve Çelen, 2005: 168). Diğer 

bir ifadeyle kırsal turizmin en önemli kültürel arz potansiyellerinden biri de yerel 

kültürdür. Doğal, kültürel ve tarihi değerlerin uzun vadede korunabilmesi için yapılacak 

planlama çalıĢmalarının her aĢamasına yerel halkın katılımının sağlanması Ģarttır 

(Mansuroğlu, 2006: 36). Yerel halkın turizme destek vermesi önemlidir. Halkın turizme 

katılması sadece var olan doğal ve tarihi değerleri koruması ile gerçekleĢmez. Aynı 

zamanda sahip olduğu özgün kültürü yaĢatması gerekmektedir. 
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AraĢtırma alanımızı oluĢturan kızık köylerinin yaĢam tarzı üzerinde tarihi 

geçmiĢin yanısıra bulundukları doğal çevre koĢulları da belirleyici olmuĢtur. Uludağ’ın 

kuzey yamaçlarına dizilmiĢ birer orman ve dağ köyü özelliğinde olan bu köyler bu 

durumu yaĢam tarzına yansıtmaktadır. 

 

 

   

   

 
Fotoğraf 20 ve Fotoğraf 21: Cumalıkızık’ta geleneksel ev düzeni 

Kaynak: (Alan araĢtırması, 2016) 

 

Fotoğraf 20 ve 21 incelendiğinde kızık köylerinde geleneksel yaĢantının devam 

ettiği gözlenmektedir. Evlerin iç düzeninde sedirler önemli bir yere sahiptir. Sedirlerin 

üzeri el iĢlemesi nakıĢ örtüler ile örtülmektedir. Sedirlerin bulunduğu bölümler gelen 

misafirlerin ağırlandığı yerlerdir. Yer sofraları ve kömür sobaları ev içinde dikkati 

çeken diğer unsurlardır. Özellikle kentsel alanda unutulmuĢ, tarihe bırakılmıĢ kömür 

sobaları kırsal yaĢantı için vazgeçilmez bir değerdir. Konutların ısıtılmasında ve 

yemeklerin piĢirilmesinde ne kadar önemliyse, evlerin sıcak su ihtiyacını karĢılamada 

da önemlidir. Her zaman içi su dolu olan güğümlerin hazır halde sobalar üzerinde 

bırakılması bunun kanıtıdır. Sıcaklığı sürekli korunan sobalarda zaman zaman kestane 

piĢirilmektedir. Böyle bir zamana denk gelen ziyaretçilere ev sahibi tarafından piĢirilen 

kestaneler ikram edilir. Köye gelen ziyaretçiler açısından olumlu karĢılanan bu durum 

kültürel çekicilik olarak kabul edilebilir. Turistlerin en çok da günübirlikçilerin köye 

yeniden gelmelerine katkıda bulunabilir. 

3.2.3. Yöresel Ürünler  

Turizm amacı ile değerlendirilen bölgelerde ziyaretçilerin satın alabileceği 

çeĢitli ürünler yer alır. Yöresel özelliğe sahip olan bu ürünler ziyaret edilen mekanın 

tanıtılmasına aynı zamanda yerel halkın geçimine katkıda bulunurlar. Yöresel ürünler, 

turizme katılanlar açısından ise ziyaret ettikleri alanı hatırlatıcı bir unsur ya da 

yakınlarına götürebileceği bir hediye olmaktadır. 
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Yöresel ürünler; geleneksel kıyafetler, el sanatları, yöresel yemekler, bölgeyi 

tanıtıcı hediyelik eĢyalar olarak ifade edilebilir. Bu nedenle ziyaretçiler açısından farklı 

kültürel özellik olduğu için ilgi çekici olmaktadır. 

ÇalıĢma alanını oluĢturan Cumalıkızık, Hamamlıkızık ve Derekızık köylerinde 

yöresel ürünler genellikle bölgede yetiĢtirilen tarım ürünleridir. Kırsallığını koruyan 

Cumalıkızık ve Derekızık bu anlamda daha çok ziyaretçi çekmektedir. Ürettikleri 

ürünlerin köyler ile özdeĢleĢmesi festivallerin düzenlenmesini sağlamıĢtır. Derekızık’ta 

çilek, Cumalıkızık’da ise ahududu festivali gerçekleĢtirilmektedir. Ayrıca 

Cumalıkızık’da az da olsa kestane üretimi yapılmaktadır. Bunun yanısıra köy halkı 

gelen ziyaretçilere, kendi bahçelerinde yetiĢtirdikleri sebze ve meyveleri kullanarak 

yaptıkları turĢu ve reçeli, toprak fırında piĢirdikleri köy ekmeğini, eriĢte, tarhana gibi 

evlerinde hazırladıkları ürünleri satmaktadır (Fotoğraf 22 ve 23). Sadece gıda ürünleri 

değil aynı zamanda el iĢi yelek, hırka, yemeni, genç kızlar için iğne oyası ile yapılan 

çeyiz takımları da yöresel ürünler arasında dikkati çekmektedir. Doğal ya da tarihi hangi 

nedenle olursa olsun köye gelen birçok ziyaretçi, üretilen bu ürünlerden satın 

almaktadır. Ziyaretçilerin köye yeniden gelme sebeplerinden biri olan yöresel ürünler 

köy halkına ekonomik anlamda gelir sağlamaktadır. Ancak ürünlerin satıldığı 

tezgahlarda yöreye ait olmayan oyuncakların ve hediyelik eĢyaların varlığı ise 

ziyaretçileri rahatsız etmektedir. Yöreye ait olmayan ve birçok yerde bulunabilecek bu 

ürünlerin satıĢ tezgahlarından kaldırılması gerekmektedir. Böylece tezgahların üzerinde 

göz yormayan ve geleneksel yaĢamın kendine uygun havasını yansıtan ürünler daha çok 

dikkat çekecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 Fotoğraf 22 ve Fotoğraf 23: Cumalıkızık’ta yerel ürünler 

Kaynak: (Alan araĢtırması, 2016)    
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3.2.4. Tarihi ve Kültürel Çekiciliklerin Kırsal Rekreasyon Açısından 

Değerlendirilmesi 

Bursa’da yer alan kızık köylerinin kırsal turizm potansiyelini belirlemek için 

2016 yılı içinde anket çalıĢması yapılmıĢtır. Her bir grup için ayrı ayrı hazırlanan anket 

soruları 1 Mart - 20 Eylül 2016 tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu ziyaret edilen 

köylerde yerel halka, esnafa ve ziyaretçilere uygulanmıĢtır. Tarihi-kültürel turizmi ile ön 

plana çıkan Cumalıkızık köyünde 320 ziyaretçi, 25 esnaf ve 15 yerel halk, doğal 

güzellikleri ve mesire alanları ile dikkat çeken Derekızık ile Hamamlıkızık’ta ise 40’ar 

ziyaretçi, 10’ar yerel halk ve 5’er esnaf ile görüĢülmüĢtür. Toplamda 470 kiĢi ile yüz 

yüze görüĢülerek elde edilen bilgiler analiz edilerek yorumlanmıĢtır. Böylece köylerin 

kırsal turizm potansiyeli kentsel rekreasyon açısından değerlendirilmiĢtir 

Anket çalıĢmamıza katılan yerel halk, ziyaretçi ve esnafa aynı türden sorular 

yöneltilmiĢtir. Köylerin turizm potansiyelini belirlemeye yönelik sorulan sorulara 

verdikleri cevaplar değerlendirilerek turizm özellikleri ortaya çıkarılmıĢtır. Arazi 

çalıĢmaları sonucu elde edilen bilgiler ıĢığında, köylerde var olan turizmin geliĢmesine 

yönelik öneriler geliĢtirilmiĢtir. Bu kapsamda ele aldığımız sorulardan biri ziyaretçilerin 

kızık köylerini tercih etme sebepleri olmuĢtur. 

          Kırsal alanlar; doğal güzellikleri, tarihi yapısı ve geleneksel değerleri ile çekiciliği 

olan mekanlardır. Uzun yıllar boyunca gerçekleĢtirilen kitlesel turizm, kıyı alanlarında 

aĢırı kullanımdan dolayı tahribata yol açarak bu alanların çekiciliğinin azalmasına neden 

olmuĢtur. Bunun sonucunda ise bireysel turizm geliĢme göstermiĢtir. Alternatif arayıĢ 

içinde olan turistler doğal ve tarihi dokusunu koruyabilmiĢ mekanlara yönelik 

ziyaretlerini gerçekleĢtirmeye baĢlamıĢ, özellikle de kırsal alanların bu anlamda önemi 

giderek artmıĢtır. 

Osmanlı Devleti’ne baĢkentlik yapmıĢ olan Bursa Ģehri, sahip olduğu tarihi ve 

mimari mirasının geleceğe aktarılması gereken kentlerden biridir. Sayısız eserlerin 

bulunduğu Ģehirde bütünü ile kendini koruyabilmiĢ Cumalıkızık, kırsal alan sivil 

mimarisinin en önemli örneğidir. Tarihine özgün geleneksel konutları ve sokak dokusu 

ile bozulmadan günümüze ulaĢmıĢtır. Bu nedenle ulusal ve uluslararası çevrede büyük 

ilgi görmektedir. Sahip olduğu tarihi çekicilikleri ile çok sayıda turisti ağırlamaktadır. 

Ziyaretçiler için köyün en önemli çekici unsurunu % 47,2 ile tarihi alanlar 
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oluĢturmaktadır. Bunun yanı sıra çevresindeki piknik alanları ve bahçeler ilgi uyandırsa 

da % 22,5 ile tarihi mekanların gölgesinde kalmaktadır. Ankete katılan ziyaretçilerin % 

11,6’sını oluĢturan büyük bir grup ise köy kahvaltısı ve gözleme yemeği için köye 

geldiğini ifade etmektedir (Grafik 2). 

Turizmin en büyük paydaĢlarından birini yerel halk oluĢturmaktadır. YaĢadıkları 

çevrede gerçekleĢtirilen rekreasyonel faaliyetleri ya da turizm etkinliklerini 

değerlendirebilecek önemli unsur gruplarındandır. Bu düĢünce içinde araĢtırmamızı 

gerçekleĢtirirken Cumalıkızık köyünde yaĢayan yerel halkın fikirlerine baĢvurulmuĢtur. 

Ankete katılanlar, hayatını idame ettirdikleri çevrenin en önemli turizm çekiciliğinin  % 

86,7 ile tarihi alanlar olduğunu ifade etmiĢlerdir (Grafik 3). Yerel halkın büyük bölümü 

tarihi alanların varlığını önemsemektedir. YaĢadıkları çevrenin korunmasına bu 

anlamda katkıda bulunmaktadır. Çünkü sahip oldukları değerler oldukça ilgi 

görmektedir. Yerel halk hem tarihi geçmiĢine sahip çıkmakta hem de azalan iĢ 

imkanlarını bu değerler sayesinde arttırmaktadır. Turizm köyün en önemli geçim 

kaynağı haline gelmiĢtir. Ziyaretçilerin köye gelme sebebi ile yerel halkın dikkate aldığı 

değerler birbiri ile örtüĢmektedir. Bu durum turizm açısından beklentinin 

karĢılanabilirliğine imkan sağlamaktadır. Ziyaretçilerin köye geliĢ sebebi ile katıldıkları 

etkinlikler arasında bir bağlantı söz konusudur.  

Cumalıkızık aslına uygun havası, fiziki dokusu, kültürel değerleri ve Osmanlı 

mimarisi ile Türkiye’nin önemli değerlerinden birini oluĢturmaktadır. Kültürel açıdan 

yaĢayan miras olarak tanımlanan Cumalıkızık, tarihinin izlerini bugüne taĢıyabilmiĢ 

nadir yerleĢimlerdendir. Bu nedenle her yaĢtan, her gruptan ve yurt içi yurt dıĢı olmak 

üzere bir çok farklı yerden gelen ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Sahip olduğu değerleri 

dikkate alarak köye gelen 320 kiĢi ile yüzyüze anket uygulanmıĢtır. Ankette ele 

aldığımız sorulardan biri Cumalıkızık’ta katıldıkları rekreatif faaliyetlerin neler 

olduğudur.  

AraĢtırmamıza katılan 320 kiĢiden 151’i köye gelme amacının tarihi ve kültürel 

özellikler olduğunu ifade etmiĢtir. Bu kiĢilerden 76’sının köyde katıldıkları en önemli 

rekreatif faaliyet tarihi ve kültürel değerleri incelemedir. Ziyaretçilerin geliĢ sebepleri 

ile yaptıkları etkinlikler arasında tutarlılık bulunmaktadır. GeliĢ sebebi ne olursa olsun 

ziyaretçilerden 108’inin en çok katıldığı faaliyet; tarihi kültürel değerleri incelemedir. 



54 
 

GeliĢ nedenleri ve rekreatif faaliyetler arasında yöresel ürünler dikkati çeken bir diğer 

grubu oluĢturmaktadır. Özellikle köy kahvaltısı ziyaretçilerin önemli tercih sebepleri 

arasında yer almaktadır. GeliĢ nedenini diğer olarak açıklayan ziyaretçiler ise üniversite 

turu, Ģehir turları, ya da akraba ziyareti için köye geldiğini belirtmiĢtir. Bu kiĢilerin en 

fazla katıldığı etkinlik ise köy kahvaltısıdır. Köyde var olan neredeyse tüm konutlar, 

evlerinin avlularında hazırladıkları kahvaltıları gelen ziyaretçilere sunmaktadır. 

Cumalıkızık’a gelen ziyaretçiler tarihi yapısının yanısıra kahvaltı yaparak, gözleme 

yiyerek ve fotoğraf çekerek zamanını burada geçirmektedir (Tablo 12). 

Tablo 12: Cumalıkızık köyündeki ziyaretçilerin köye geliĢ sebeplerine göre katıldıkları 

rekreatif faaliyetler 

Kızık köylerini 

tercih etme 

sebebiniz nedir? 

Kızık köylerinde turistik ve rekreatif amaçlı katıldığınız 

en önemli faaliyet hangisidir? 

Tarihi kültürel 

değerleri 

inceleme 

Doğayı 

inceleme 

Doğa 

yürüyüĢü 

Piknik 

Yapma 

Foto 

safari 
Diğer Toplam 

Tarihi, kültürel 

değerler 
76 14 18 3 16 24 151 

Doğal güzellikler 17 15 16 9 5 15 77 

Köy kahvaltısı 8 1 0 1 1 22 33 

ġehir 

gürültüsünden 

uzaklık 

4 4 4 6 1 10 29 

Yöresel ürünler 1 5 1 3 2 8 20 

Geleneksel el 

sanatları 
0 0 4 0 0 1 5 

Diğer 2 1 0 0 1 1 5 

Toplam 108 40 43 22 26 81 320 

Kaynak: Alan anketleri (2016) 

 Cumalıkızık köyüne gelen ziyaretçilerin % 55’i yılda birkaç kez köye 

gelmektedir (Grafik 6). Gelen ziyaretçilerin % 100’ü ise köydeki turizm potansiyelinin 

istenilen düzeyde değerlendirilmediğini düĢünmektedir. Genellikle gerçekleĢtirilen köy 

kahvaltısı, gözleme ve tarihi kültürel turizm köy için yeterli görülmemektedir. Daha 

yenilikçi ve hizmet koĢullarının iyileĢtirildiği, kısa süreli gelen turistler için kalite 

değeri yüksek pansiyon ya da butik otellerin yapılması talep edilen unsurlardır. Böylece 

gerçekleĢen turizm faaliyetlerinin yanı sıra daha çok turistin gelebileceği, yılda birkaç 

kez gelenlerin bu süreyi daha da kısaltacağı öngörülmektedir.  
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Üniversite turları, Ģehir turları ile arkadaĢları ya da akrabalarından duyup 

gelenlerin sayısı ankete katılanlar arasında % 30’dur. Bunlardan % 58’i Cumalıkızık 

köyünün turizm potansiyelinin istenilen düzeyde değerlendirildiğini düĢünmektedir. 

Bunun nedeni ise köklü tarihi geçmiĢe sahip Cumalıkızık’ın bütünüyle korunarak 

bugüne taĢınmasıdır. Eğer köyde daha fazla turizm faaliyeti geliĢtirilirse gelecek 

ziyaretçi sayısı artacak; bilinçsiz ve aĢırı kullanıma neden olabilecek bu durum 

beraberinde olumsuz sonuçlar getirebilecektir. 

Haftada bir ya da birkaç sefer gelen sadece % 2 kiĢi bulunmaktadır. Bunların 

köye geliĢ sebepleri akraba ziyaretleridir. Haftada bir ya da birkaç sefer gelenlerin % 

50’si Cumalıkızık’da turizm faaliyetinin istenilen düzeyde gerçekleĢtirildiğini ifade 

etmektedir. Özellikle hafta sonu sayısı artan ziyaretçilerin köy içinde yoğunluk 

oluĢturması, bu durumun göstergesi olarak görülmektedir. Aynı soruya % 50’si hayır 

cevabını vermiĢtir. Turizmi köy için doğrudan gelir kaynağı olarak görmeleri bu Ģekilde 

düĢünmelerinde etkili olmuĢtur (Grafik 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 6: Cumalıkızık ziyaretçilerinin köyleri ziyaret etme sıklığı 

Kaynak: Alan anketleri (2016) 

Turizm iĢ, seyahat, akraba ziyareti, eğitim, fuar, dini, doğal ya da tarihi gibi 

çeĢitli nedenlere bağlı olarak gerçekleĢtirilmektedir. Farklı nedenlerle gerçekleĢtirilen 

turizm faaliyetleri sonucunda çok sayıda tursit profili ortaya çıkmaktadır. Özellikle son 

yıllarda kitlesel turizmden daha çok bireysel ya da çok küçük gruplarla gerçekleĢtirilen 

turizm etkinlikleri geliĢim göstermektedir. Kısa süreli turizm etkinliklerinin paralelinde 
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insanların boĢ zamanlarını değerlendireceği alternatif rekreasyonel faaliyetleri de 

geliĢim gösterir. Günübirlik ziyaretlerin ya da kısa süreli turizmin yapılacağı mekanların 

tercihinde bozulmamıĢ ve yıpranmamıĢ doğal ortamlar veya zengin, köklü tarihi 

geçmiĢi olan kültürel miras değerleri yer alır.  

AraĢtırma alanımızdan bir olan Cumalıkızık, son dönemde tercih edilen kırsal 

turizmin ya da günübirlik rekreasyonel faaliyetlerin yoğun olarak gerçekleĢtirildiği 

tarihi çekiciliği yüksek köylerinden biridir. Dolayısıyla bu çevreye özellikle hafta sonu 

yoğunlaĢan günübirlik geziler gerçekleĢtirilmektedir. Gelen ziyaretçi profili eğitim 

seviyesi ve maddi imkan olarak birbirinden oldukça farklıdır. Bu farklılık içinde 

araĢtırmamıza katılan ziyaretçilere Cumalıkızık Köyü’nün sahip olduğu değerler göz 

önünde bulundurularak alternatif ne gibi etkinlikler geliĢtirilebilir sorusu yöneltilmiĢtir. 

Ankete katılan 320 kiĢiden 215’i alternatif etkinliklerin geliĢtirilebilmesi gerektiğini 

düĢünürken, 105’i ise aynı soruya olumsuz yanıt vermiĢtir (Tablo 13).  

Evet cevabı verenlerin Cumalıkızık ve çevresinde var olan tarihi dokuya zarar 

vermeden farklı etkinliklerin de yapılabileceği kanısındadır. Bu kapsamda; hobi 

bahçeleri, çocuk oyun alanları, gençler için paintball sahaları, Uludağ eteklerine köy 

içinden bisiklet yolları ile ulaĢım, yılda bir sefer gerçekleĢtirilen ahududu Ģenliklerinin 

sayısının arttırılması ya da diğer yerel ürünlerin Ģenlikler için değerlendirilmesi 

ziyaretçilerin beklentileri arasındadır. Alternatif olarak aynı zamanda  köyün dıĢ 

çeperinden Uludağ’ın yaylalarına teleferik ile geçiĢin oluĢturulması, yapılabilirliği 

öngörülen alternatif etkinlikler arasında yer almaktadır. ġehirleĢmenin hızlı ve düzensiz 

bir Ģekilde gerçekleĢtiği küresel dünyada, bozulmamıĢ ve özelliğini yitirmemiĢ alanlar 

oldukça önem arz etmektedir. GeçmiĢin izlerini somut değerleri ile günümüze kadar 

taĢıyan Cumalıkızık için de sahip olduğu tarihsel doku oldukça önem taĢımaktadır. 

Cumalıkızık’ta yaptığımız ankete katılan günübirlik ziyaretçilerin 105’i, rekreasyonel 

anlamda gerçekleĢecek çeĢitliliğin; köye gelen ziyaretçi sayısını arttıracağını, 

ziyaretçilerin köyde daha uzun süre  kalmasına neden olacağını ve aĢırı yoğunluktan 

dolayı tarihi dokunun zarar göreceğini bu durumda köyde var olan turizmin asıl çekici 

unsurlarının yitirileceğini düĢünmektedir (Tablo 13). 
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Tablo 13: Cumalıkızık’ta alternatif rekreasyonel alanların değerlendirilebileceğine 

iliĢkin ziyaretçilerin düĢünceleri 

 
Alternatif rekreasyonel alanların 

 geliĢtirilebileceğini düĢünüyor 

musunuz? 

Frekans Yüzde 

Evet 215 67,2 

Hayır 105 32,8 

Toplam 320 100 

                            Kaynak: Alan anketleri (2016) 

Cumalıkızık’ta yerel halkın % 60’ı köyün turizm imkanlarını yeterli bulmaktadır 

(Tablo 14). Var olan imkanların gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karĢılma açısından 

yeterli olduğu düĢünülmektedir. Köylünün alternatif hizmet alanı oluĢturabilecek 

ekonomik güçte olmaması bu durumda etkili olmaktadır. Beklentilerin karĢılanmaması 

durumunda köye gelecek yabancı yatırımcılardan çekinmektedirler. Köylü bu anlamda 

kendi yaĢadığı çevrede  yabancı yatırımcıları istememektedir. Bu nedenle mevcut 

imkanların yeterli olduğunu ifade etmektedir.  

Rekreasyonel faaliyet, insanın ruhunu doyurmasıdır. Bunu gerçekleĢtirmek için 

genellikle ilgi duyduğu etkinlikleri yapar. Cumalıkızık’da en çok yapılan etkinlik en 

önemli çekici unsuru olan tarihi kültürel alanları gezmedir. Yerel halkın % 53,3’ü 

gerçekleĢtirilen rekreasyonel etkinlik olarak tarihi değerlerin gezilmesini ifade etmiĢtir. 

Kültürel miras olarak önemli değere sahip Cumalıkızık en çok bu anlamda ziyaretçi 

çekmektedir (Tablo 14).  

Tablo 14: Cumalıkızık  yerel halkının turizm ile ilgili düĢünceleri 

 
Köyünüzün 

mevcut turizm 

imkanlarını 

nasıl 

buluyorsunuz? 

Köyünüzde daha çok hangi rekreasyonel 

faaliyet yapılmaktadır? 

Piknik yapma Tarihi ve kültürel 

alanları gezme 

YürüyüĢ, tarihi ve kültürel 

alanları gezme 
Toplam 

Yeterli 

buluyorum 
0 5 4 9 

Yeterli 

bulmuyorum 
2 3 1 6 

Toplam 2 8 5 15 

       Kaynak: Alan anketleri (2016) 
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Kırsal alanların en önemli geçim kaynağı genellikle tarım ve hayvancılıktır. 

Bulunduğu çevre koĢullarına göre bağ, bahçe tarımı, büyükbaĢ ya da küçükbaĢ 

hayvancılık, arıcılık gibi doğal koĢullara bağlı gerçekleĢtirilen ekonomik etkinlikler 

kırsal alana en çok yakıĢan sektörlerdir. Bunun yanısıra bu yerleĢim alanlarında tarihi ve 

doğal güzellikler varsa eğer turizmin ya da günübirlik ziyaretlerin geliĢmesi 

kaçınılmazdır. Tarım ve hayvancılığın azalmasına bağlı olarak alternatif iĢ imkanı 

olarak düĢünülür. Potansiyeli olan kırsal alanlarda köy halkı tarafından 

değerlendirilmeye baĢlayan turizm en önemli ekonomik faaliyet olarak görülür. 

Cumalıkızık’ta yaĢayan yerel halk tarafından da turizm, ekonomiyi geliĢtiren bir 

sektör olarak görülmektedir. Sürdürülebilir kırsal turizmden uzaklaĢan Cumalıkızık 

köyü doğrudan ticari merkez haline gelmiĢtir. Köyde yaĢayan yerel halkın tamamı 

yaĢadıkları evlerin avlusunu köye gelen günübirlik ziyaretçilere kahvaltı ve gözleme 

yemeği için açmaktadır. Ayrıca kısa süreli turizme katılanlara ev pansiyonculuğu 

yapmaktadırlar (Fotoğraf 24 ve 25). 

 

 

 

 

 

 

        Fotoğraf  24: Gözleme yapan köy kadını                    Fotoğraf 25: Cumalıkızık’ta  kahvaltı evi 

           Kaynak: (Alan araĢtırması, 2016)                                 Kaynak: (Alan araĢtırması, 2016) 

 

Ekonomik çeĢitliliğin giderek azaldığı Cumalıkızık köyünde tek sektör olarak 

geliĢme gösteren turizm önemli bir yere sahiptir. Turizm, halkın büyük bir bölümünün 

geçim kaynağı haline gelmiĢtir. Buna bağlı olarak da rekabet ortamı geliĢmiĢtir. Bu 

nedenle köy esnafı gelir sağlamak adına daha fazla turistin köye gelmesini istemektedir. 

Esnafın % 88’i turizm adına yapılabilecek her türlü geliĢmeyi desteklemektedir (Tablo 

15). Kırsal turizm ve rekreasyonel faaliyetlerin çeĢitlenmesi için yapılacak yatırımlara 

köy esnafı destek vermeyi düĢünmektedir. Var olan hizmetlerin yeterli olduğunu 

düĢünseler de kalite açısından yüksek standartlara ulaĢmayı istemektedirler. Tarihi 
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kültürel değerlerin bugüne kadar taĢınmasında en büyük paya sahip olan köy halkı, 

tarihi konutları yıpratmadan, köy dokusuna zarar vermeden, korumayı devam ettirerek 

sahip olduğu değerlerden  turizm anlamında yaralanmayı hak ettiğini düĢünmektedir. 

Tablo 15: Cumalıkızık’ta kırsal turizm faaliyetlerinin ve rekreasyonel çeĢitlenmenin 

arttırılmasına yönelik esnafın bakıĢ açısı 

 
Turizmin çeĢitlendirilmesi 

köy esnafı açısından nasıl karĢılanır? 
Frekans Yüzde 

Olumlu 22 88 

Olumsuz 3 12 

Toplam 25 100 

                               Kaynak: Alan anketleri (2016) 

Türkiye’de kırsal turizmin yapıldığı pek çok köy yerleĢmesi bulunsa da sahip 

olduğu tarihi yapıyı bütünüyle koruyabilmiĢ ender alanlardan birisi Cumalıkızık 

köyüdür. Fiziki dokusu, otantik havası, kültürel değerleri ve Osmanlı mimarisi ile 

Türkiye’nin önemli değerlerindendir. YaklaĢık 10 hektarlık alan üzerine kurulmuĢ olan 

Cumalıkızık Köyü’nde Bursa Valiliği bilgilerine göre; 270 konut bulunmaktadır. Bu 

konutların  60’ında halen oturulmaktadır. Tescilli yapı sayısı 133’dür. Bunlardan ikisi 

anıtsal yapı (cami ve hamam) 128’i de sivil mimarlık örneği yapıdır. Ayrıca köy 

meydanında tescilli yapılmıĢ iki anıtsal çınar ve caminin doğusunda çeĢme vardır 

(www.bursa.bel.tr).  

YaĢayan tarih olarak adlandırılan Cumalıkızık sahip olduğu değerleri ile açık 

hava müzesi özelliği yansıtmaktadır. Tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen 

kültürel ve doğal varlıkları dünyaya tanıtmak, bu mirası gelecek nesillere aktarmak, 

toplumda bu değerlerin korunması ve yaĢatılması için gerekli bilinci oluĢturmak 

amacıyla UNESCO Genel Konferansı’nca 16.11.1972 tarihinde “Dünya Kültürel ve 

Doğal Mirasının Korunmasına Dair SözleĢme” kabul edilmiĢtir. Bu sözleĢme 

doğrultusunda Bursa ve Cumalıkızık 2000 yılında geçici miras listesine alınmıĢtır. Hak 

ettiği değeri bulması adına yapılan çalıĢmalar sonucunda ise 2013 ġubat ayında Dünya 

Miras Merkezine sunulmuĢtur. Katar’ın baĢkenti Doha’da 15 - 25 Haziran 2014 tarihleri 

arasında düzenlenen Dünya Miras Komitesi (DMK) 38. Dönem Toplantısı’nda Bursa’yı 

Dünya Miras Listesi’ne kaydetmiĢtir. Bursa, Dünya Miras Listesine 998. sıradan girerek 

bu listedeki varlık sayımızı 13’e çıkarmıĢtır. Bursa ve Cumalıkızık bugün EyaĢayan 

http://www.bursa.bel.tr/
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ticari kültürü ve kente oldukça yakın kırsal yaĢamın devamlılığı ile birlikte erken dönem 

Osmanlı kent kültürü ve yaĢam Ģekline iyi bir örnek teĢkil etmektedir 

(www.kulturvarliklari.gov.tr). Ulusal ve uluslararası ziyaretçilerin geldiği 

Cumalıkızık’ta tarihi çekiciliklerin turizm potansiyeli açısından değerlendirilmesinde bu 

durum da göz önünde  bulundurulmaktadır. 

Cumalıkızık’ta yaĢayan yerel halka Cumalıkızık Köyü’nün UNESCO tarafından 

dünya miras listesine alınması, köylerine yönelik yapılan turizm faaliyetlerine etkisi 

olup olmadığını, gelen ziyaretçilere ise Cumalıkızık’ın UNESCO tarafından dünya 

miras listesine alınmasının köyü ziyaret etmelerinde etkisi olup olmadığı sorusu 

yöneltilmiĢtir. Yerel halk ve ziyaretçiler bu konuda tamamen fikir ayrılığı yaĢamaktadır. 

Köylülerin % 66,7’si UNESCO tarafından dünya mirasına kabul edildiği için 

köye yönelik ilginin arttığını düĢünmektedir (Grafik 7). Buna gerekçe olarak köyde yer 

alan yapıların restorasyonunun arttırılması, Osmanlı eserlerinin sergilendiği müzenin 

açılması, Ģehir merkezi içinde tabelalarda reklamının yapılıyor olmasını göstermektedir. 

Bu nedenle yerel halk köyde gerçekleĢtirilen turizm faaliyetlerini olumlu etkilediğine 

inanmaktadır. Aynı zamanda UNESCO derneğinin varlığı yabancı tursitlerin köye olan 

ilgisini arttırmaktadır. 

Gelen ziyaretçilerin % 67,2’si köyü ziyaret etmelerinde köyün UNESCO 

tarafından koruma altına alınmasının herhangi bir etkisi olmadığını belirtmektedir 

(Grafik 7). Köyün daha çok çekilen diziler sayesinde tanındığını ve hala dizilerin 

etkisinin sürdüğünü, UNESCO tarafından miras listesine alındığını köye geldiklerinde 

öğrendiklerini ifade etmektedir. % 32,8’i ise tarihi, kültürel miras olan Cumalıkızık 

Köyü’nün hak ettiği değeri görmediğini ve köye gelmelerinde UNESCO’nun etkisi 

olduğunu söylemektedir. Köy içindeki konutların bir kısmında çekilen dizilerin 

isimlerinin olduğu tabelalar yer almaktadır (Fotoğraf 26 ve 27). Köye gelen ziyaretçiler, 

görüntü kirliliği olarak düĢündükleri bu durumun köyün tarihi yapısının önüne geçtiğini 

ve bu durumdan ciddi derecede rahatsız olduklarını ifade etmektedir. 

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/
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Grafik 7: Cumalıkızık Köyü’nün UNESCO tarafından dünya miras listesine alınmasının köyde  

yapılan turzim faaliyetleri üzerindeki etkisi 
Kaynak: Alan anketleri (2016) 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 26 ve Fotoğraf 27: Cumalıkızık’ta çekilen dizilerin tabelalar ile köy konutlarına yansıması                                                 

Kaynak: (Alan araĢtırması, 2016) 

 

Miras, nesilden nesile aktarılan doğal ve tarihi unsurlardır. Somut ve soyut 

değerler olarak karĢımıza çıkan miras alanları; anıt, müze tarihi yapılar, savaĢ alanları, 

arkeolojik bölgeler, jeolojik parklar, gelenekler, yöresel yemekler ve el sanatları, folklor 

gibi çok çeĢitli yapıda olabilmektedir. Toplumların birbirine aktararak geçmiĢini 

yaĢattığı miras alanları oldukça ilgi uyandırmaktadır. Bunlardan birini de Cumalıkızık 

oluĢturmaktadır. Somut kültürel miras içinde yapı grubu olarak durağan (taĢınamaz) 

varlıklardan olan Cumalıkızık UNESCO tarafından dünya miras listesine alınarak 

evrensel boyutta değer kazanmıĢtır.  

2014 yılında dünya miras listesine giren Cumalıkızık’ta UNESCO’nun etkileri 

görülmektedir. Ancak köye gelen ziyaretçiler ve yerel halk tarafından bu durum farklı 

Ziyaretçi Yerel halk 
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değerlendirilmektedir. Yerel halkın % 73,3’üne göre Cumalıkızık miras listesine 

alındıktan sonra 700 yıldır ayakta kalan tarihi yapıların restorasyon çalıĢmalarına ağırlık 

verilmiĢtir (Tablo 16). Miras listesine alınmasının en önemli nedeni tarihi yapıların 

bugüne kadar korunabilmiĢ olmasıdır. YıpranmıĢ ve çökme riski ile karĢı karĢıya kalan 

yapıların özelliğini koruması için restorasyon çalıĢmalarına önem verilmektedir. Halkın 

% 13,3’ü tarihi geçmiĢini dikkate alarak Osmanlı eserlerinin sergilendiği müzenin 

açılması ve bu alanda çalıĢmaların arttırılmıĢ olmasına dikkat çekmektedir. 

Ankete katılan ziyaretçiler ise aynı soruya % 40 ile tarihi sokak dokusunun 

korunması yanıtını vermiĢtir (Tablo 16). Doğal çevre Ģartlarına göre özel yapılmıĢ olan 

sokak dokusunun zemini arnavut kaldırımları ile döĢenmiĢtir. Gelen ziyaretçilerin en 

çok ilgisini çeken unsurlardan biri olan sokak dokusu, günümüze kadar korunabilmiĢtir. 

Bu açıdan UNESCO’nun da sokak dokusunun yıpranmaması adına bölgedeki paydaĢlar 

ile birlikte ortak çalıĢmalar yaptığı düĢünülmektedir. Bunlardan biri yerel halkın 

kullandığı araçların dıĢında yabancı araçların köy içine girmesine izin verilmemesidir. 

Tablo 16: Cumalıkızık Köyü’nün UNESCO tarafından dünya miras listesine alınmasının en çok 

hangi alanda etkisini gösterdiğine yönelik ziyaretçi ve yerel halkın görüĢü 

Cumalıkızık Köyü’nün UNESCO tarafından dünya miras listesine 

alınması sizce en çok hangi alanda etkisini göstermiĢtir? 

Ziyaretçi Yerel halk 

Sayı % Sayı % 

Tarihi sokak dokusunun korunması 128 40,0 1 6,7 

Mimari alanda restorasyon  

çalıĢmasının arttırılması 

74 23,1 11 73,3 

Osmanlı eserlerinin sergilendiği  

müzenin açılması 

45 14,1 2 13,3 

Tarihi sokak dokusunun korunması ve  

mimari alanda restorasyon çalıĢmasının arttırılması 

31 9,7 - - 

Doğal çevrenin güzelleĢtirilmesi 19 5,9 - - 

Mimari alanda restorasyon çalıĢmasının arttırılması,  

Osmanlı eserlerinin sergilendiği müzenin açılması 

10 3,1 -  

Tarihi sokak dokusunun korunması ve  

Doğal çevrenin güzelleĢtirilmesi 

3 0,9 - - 

Tarihi sokak dokusunun korunması ve 

Osmanlı eserlerinin sergilendiği müzenin açılması  

2 0,6 - - 

Hepsi 1 0,3 - - 

Diğer 7 2,2 1 6,7 

Toplam 320 100 15 100 

Kaynak: Alan anketleri (2016) 

Kentlerde yaĢanan hızlı ve kontrolsüz büyüme Ģehirde yaĢayan insanları doğal 

ve tarihi dokunun korunabildiği, geleneksel yaĢantının devam ettiği kırsal alanlara 
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itmektedir. Dolayısıyla sahip olduğu değerleri ile çekiciliği artan kırsal alanlar, kent 

insanının rekreasyonel ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıĢmaktadır. Turizm çekiciliği 

açısından değeri olan kırsal alanlar günübirlik, hafta sonu ya da kısa süreli ziyaretçilerin 

gözde mekanları arasında yer almaktadır. Bu mekanlarda turizm ekonomik faaliyet 

olarak geliĢme göstermektedir. Bunun yanısıra geçim sıkıntısının baĢladığı kırsal 

yerleĢmelerde ise var olan turizm potansiyelinin açığa çıkarılması ve değerlendirilmesi 

istenmektedir. Tarım ve hayvancılığın azalması sonucu Ģehirlere göç veren köylerde 

turizm potansiyeli alternatif geçim kaynağı olarak gündeme gelmektedir. Bu anlamda 

kırsal turizm potansiyeline sahip köylerde turizmin geliĢtirilmesi için çeĢitli çalıĢmaların 

yapılması gerekmektedir. Turizmin sadece ekonomik bir sektör olarak değil aynı 

zamanda köy nüfusunun yaĢadığı yeri terk etmesine engel olacak önemli bir faktör 

olarak düĢünülmesi gerekmektedir. Bu konuda köylerde var olan potansiyeli açığa 

çıkaracak, yatırımların ve çalıĢmaların önderliğini yürütecek çeĢitli kurum ve kuruluĢlar 

bulunmaktadır.  

AraĢtırma alanımızın en önemli köylerinden biri olan Cumalıkızık, Bursa’nın 

günübirlik rekreasyonel alanlarından birini oluĢturmaktadır. Hafta içi ve hafta sonu 

gerçekleĢtirilen ziyaretlerin yoğunluk kazandığı köylerdendir. Günübirlik ziyaretlerin 

ekonomik getirisinin önemsendiği Cumalıkızık’ta turizmin aslında istenilen düzeyde 

olmadığı düĢünülmektedir. Var olan değerler dikkate alındığında Cumalıkızık, turizm 

açısından yatırımların geliĢtirilebilir olduğu kırsal alanlardan biri olarak görülmektedir. 

Bu anlamda alan araĢtırması yaptığımız Cumalıkızık Köyü’nde ankete katılan esnafa ve 

yerel halka kırsal turizmin geliĢtirilmesini sağlayacak görevin kime ait olduğu 

sorulmuĢtur.  

Turizmden beklentisi aynı olmayan esnaf ve yerel halk turizmin geliĢimini 

birbirinden farklı değerlendirmektedir. Yerel halka göre köyde turizmi geliĢtirecek olan 

kurum ve kuruluĢları; Kültür ve Turizm Bakanlığı, yöredeki dernek ve sivil toplum 

kuruluĢları ile diğer Ģıkkı oluĢturmaktadır. Bu üç seçenek %26,7 ile eĢit oranda 

cevaplanmıĢtır (Tablo 17). Yerel halkın en önemli isteği köylerinde turizmin hak ettiği 

Ģekilde değerlendirilmesidir. Bu açıdan köy halkı kendine yakın gördüğü  kurum ya da 

kuruluĢları köydeki etkinlikleri arttıracak görevli olarak  düĢünmektedir. 
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Esnafa göre; turizmin geliĢimini sağlayacak ve kırsal alanda alternatif etkinlik 

oluĢturacak kurum ya da kuruluĢ % 24 ile yöredeki sivil toplum örgütleri ve dernekler 

olmuĢtur. Cumalıkızık’ta yer alan Köy Kadınları Derneği ile UNESCO’nun temsilciliği 

bu anlamda yapılacak çalıĢmaları yürütecek kurumlar olarak görülmektedir. Aslında 

turizmin sorumluluğu tek baĢına bir kurum ya da kuruluĢa yüklenemez. Çok farklı 

grupları kapsayan ve birden çok paydaĢı bulunduran sektör olduğu için ortak çalıĢmayı 

zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle esnafın % 28’i diğer cevabını vermiĢtir (Tablo 17). 

Köyde etkili olan kurumların birlikte yürüttüğü projelerin daha etkili sonuç vereceği 

düĢünülmektedir. Nitekim Bursa BüyükĢehir Belediyesi ve Tarihi Bursa Kızıklar Kültür 

DayanıĢma ve YardımlaĢma Derneği ile ortak geliĢtirilen Ġpek Yolu’nu Yeniden 

Canlandırma Projesi bunun en iyi göstergesidir. Uludağ eteklerinde yer alan ormanların 

içinden geçirilecek fayton yolunun kızık köylerini birbirine bağlaması planlanmaktadır. 

Bu sayede sadece Cumalıkızık’ta değil, baĢta Hamamlıkızık ve Derekızık olmak üzere 

diğer kızık köylerinde de turizmi geliĢtirmesi planlanmaktadır. 

Tablo 17: Cumalıkızık’ta halkın ve esnafın düĢüncesine göre kırsal turizm potansiyelini 

ve alternatif faaliyetleri geliĢtirecek olan kurum ya da kuruluĢlar 

Köyünüzde kırsal turizm potansiyelini ve 

alternatif faaliyetleri geliĢtirmekte 

asıl görevi kim üstlenmelidir? 

Esnaf Yerel halk 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Yöredeki Dernek ve Sivil Toplum Örgütleri 6 24 4 26,7 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 4 16 4 26,7 

Köylünün kendisi 2 8 2 13,3 

Valilik 2 8 1 6,7 

Muhtarlık 2 8 - - 

Kaymakamlık 1 4 - - 

Belediye 1 4 - - 

Diğer 7 28 4 26,7 

Toplam 25 100 15 100 

             Kaynak: Alan anketleri (2016) 

Turizmin geliĢmesi ya da sahip olunan tarihi varlıkların rekreasyonel açıdan 

değerlendirilmesi gelen ziyaretçi sayısını arttırmaktadır. Ancak gerçekleĢtirilen 

günübirlik ziyaretlerin planlı bir Ģekilde arttırılması gerekmektedir. Bu doğrultuda gelen 

ziyaretçilerin ve köyde yaĢayan esnafın yaklaĢımı dikkate alınmaktadır. Köyde turizmin 
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geliĢtirilmesine yönelik ve köye daha fazla ziyaretçi gelebilmesi için öncelikli olarak 

yapılması gerekenler belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu açıdan ele aldığımız sorulara 

Cumalıkızık’da hizmet veren esnafın ve köye gelen ziyaretçilerin benzer cevaplar 

verdiği yapılan anketler sonucu ortaya çıkmıĢtır (Tablo 18). 

Ankete katılan ziyaretçilerin % 39,4’ü ziyaretçi sayısının arttırılması ya da 

turizm faaliyetlerinin çeĢitlenmesi için reklam ve tanıtımın yapılması gerektiğini ifade 

etmektedir. Özellikle dünya miras listesinde yer alan Cumalıkızık Köyü’nün daha geniĢ 

kitlelere hitap etmesi gerekmektedir. Bu nedenle köyün reklamı en iyi Ģekilde 

yapılmalıdır. Ancak ziyaretçiler Bursa Ģehir merkezindeki tabelalar üzerinden 

gerçekleĢtirilen tanıtımın yetersiz kaldığını düĢünmektedir. Köye ulaĢımın yapıldığı 

güzergah üzerinde konumunu gösteren levhaların sayıca azlığı ve var olanların oldukça 

küçük yazılmıĢ olması dikkat çekme açısından zayıf kalmaktadır. Bu anlamda tanıtımın 

daha kaliteli yapılması gerekmektedir. Cumalıkızık köyünün tarihi turizm açısından 

yüksek olan potansiyelinin değerlendirilmesi için doğru tanıtım en gerekli olan 

unsurdur. Bunun yanısıra en iyi reklamı ise gelen ziyaretçi yapmaktadır. Genellikle 

günübirlik gelen ziyaretçilerin gezi sırasında ihtiyaçlarının karĢılanması oldukça 

önemlidir. Ruhen doyum sağlamakla birlikte her açıdan hizmetin kaliteli olmasına özen 

gösterilmelidir. AraĢtırmamıza katılanların % 29,7’si ziyaretçi sayısının artması için 

hizmet alanlarının çeĢitlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir (Tablo 18). 

AraĢtırmamız sadece ziyaretçi grubu tarafından gerçekleĢtirilmemiĢtir. Çok 

paydaĢlı sektör olan turizmin birden fazla paydaĢı bulunmaktadır. En önemlilerinden 

biri  ise ziyaret edilen yerde turisti karĢılayan esnaf grubudur. Esnafın ziyaretçi sayısının 

arttırılması için yapılması gerektiğine inandığı temel etken % 28,0 oranı ile tanıtımın 

yapılmasıdır. Esnaf ve ziyaretçi bu açıdan aynı görüĢe sahiptir. % 28,0 olan bir baĢka 

etken de çevre düzenlenmesinin gerçekleĢtirilmesidir. Köy çevresinde göze çarpan  

çevresel dağınıklık düzenli hale getirilmelidir. Gelen ziyaretçilerin bu durumdan 

rahatsızlık duyduğunu ifade eden köy esnafı, sadece tarihi dokusu değil aynı zamanda 

tamamlayıcısı olan çevresel Ģartların da değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. 

Yerel halkın ve esnafın turizm adına yapılacak çalıĢmalara destek olması, gelen 

ziyaretçi sayısının artmasında etkili olacaktır (Tablo 18). 
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Tablo 18: Cumalıkızık köyünde ziyaretçi ve köy esnafının turizmi geliĢtirmesi adına ne 

yapılması gerektiğine dair düĢüncesi 

Kızık Köyleri’nde kırsal 

turizmin geliĢtirilmesi için 

öncelikli olarak yapılması 

gereken sizce nedir? 

 

Ziyaretçi Kızık Köyleri’nde kırsal 

turizmin geliĢtirilmesi 

için öncelikli olarak 

yapılması gereken sizce 

nedir? 

 

Esnaf 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Tanıtım ve reklam 126 39,4 Köyün tanıtımı  

arttırılmalı 
7 28 

Hizmet alanlarının 

çeĢitlendirilmesi 
95 29,7 

Çevre düzenlenmesi 

gerçekleĢtirilmeli 7 28 

Köyler arası ulaĢım 

olanaklarının arttırılması 
62 19,4 

Alternatif turizm 

etkinlikleri 

çoğaltılmalı 

5 20 

Sivil toplum kuruluĢları ile 

ilgili alanların ortak 

hareket etmesi 

25 7,8 

Hizmet sayısı ve kalitesi 

arttırılmalı 
4 16 

Hepsi 11 3,4 Hepsi 1 4 

Diğer 1 0,3 Diğer 1 4 

Toplam 320 100 Toplam 25 100 

Kaynak: Alan anketleri (2016) 

Turizm sadece ekonomik kaygısı olan bir hizmet sektörü değildir. Aynı zamanda 

sosyal ve doğal çevreyi ilgilendiren olaylar bütünüdür. Özellikle sosyal çevreye olan 

etkisini insanların birbirleri ile olan iletiĢimi oluĢturmaktadır. Turizmin bir 

destinasyonda devam edebilmesi açısından bu iliĢkinin enerjisi önemlidir. Özellikle 

turizm kırsal alanlarda tek geçim kaynağı olmaya baĢlamıĢsa yerel halkın turiste 

yaklaĢımı genellikle pozitif yönlü olması gerekmektedir. Bu durum turizmin 

sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Bu kapsamda kızık köylerine gelen ziyaretçilerin 

yaklaĢımını ölçmeye yönelik bir soru sorulmuĢtur. Özellikle tarihi, kültürel rekreasyon 

faaliyetlerinin yapıldığı Cumalıkızık’ta ziyaretçilerin bu konudaki düĢüncesi dikkate 

alınmıĢtır. Ziyaretçilerin % 73,8’i köye tekrar gelmelerinde yerel halkın ve esnafın 

yaklaĢımının etkisi olacağını belirtmiĢtir. Bunun en önemli nedeni halkın ve esnafın 

genellikle samimi ve içten olan yaklaĢımıdır. % 15,9’u ise fikri olmadığını ifade 

etmiĢtir. % 10,3’ü ise hayır cevabını vermiĢtir (Tablo 19). Ziyaretçilerin hayır 

demesinde etkili olan en önemli faktör hizmet alanlarının yetersizliği, kalitesinin 

düĢüklüğü ve fiyatların yüksek olmasıdır. 
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Tablo 19: Cumalıkızık köyünde ziyaretçilerin köye tekrar gelmelerinde yerel halkın ve 

esnafın etkisinin olup olmayacağını dair düĢünceleri  

Yerel halkın ve esnafın ziyaretçilere 

karĢı yaklaĢımını dikkate aldığınızda 

köye tekrar gelmeniz üzerinde 

bir etkide bulunacağını düĢünüyorsunuz? 

Frekans Yüzde 

Evet 236 73,8 

Fikrim yok 51 15,9 

Hayır 33 10,3 

Toplam 320 100 

                             Kaynak: Alan anketleri (2016) 

Kızık köyleri doğal ve tarihi değerleri, mesire alanları, yerel ürünleri ve el 

sanatları ile kırsal çekiciliği olan kırsal turizm alanlarıdır. Köy kahvaltısı, piknik yapma, 

foto safari, treeking, tarihi mimari eserleri inceleme köylerde yapılan önemli 

rekreasyonel faaliyetlerdir. Ayrıca ahududu ve kiraz festivali geleneksel olarak her yıl 

Haziran ve Temmuz aylarında düzenlenmektedir. Dolayısıyla hafta içi ve hafta sonu çok 

sayıda günübirlikçilerin ziyaretine uğramaktadır. GerçekleĢtirildiği alanlarda 

sürekliliğin sağlanabilmesi için var olan değerlerin korunması önemlidir. Yoğun 

kullanımın gerçekleĢtirildiği alanlarda korumanın yanında görüntü kirliliği, geleneksel 

yaĢam tarzının azalması, plansız yapılaĢma, doğal alan tahribatı, ulaĢım güçlülüğü gibi 

birtakım sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Cumalıkızık köyüne gelen ziyaretçilere köyde dikkati çeken en önemli sorunun 

ne olduğu sorulduğunda % 30,3’ü ulaĢım güçlüğü olduğunu ifade etmiĢtir. ġehir 

merkezine 15 km  uzaklıkta bulunan Cumalıkızık’a ulaĢım genellikle minibüslerle 

sağlanmaktadır. UlaĢım alternatifi olmadığı için ziyaretçiler açısından sorun olarak 

görülmektedir. Özel araçla gelindiğinde ise yol ayrımlarında tabelaların yetersizliği en 

çok dile getirilen sorun olmuĢtur. % 21,9 ile geleneksel yaĢam tarzının azalması en çok 

ifade edilen ikinci sorun olmuĢtur (Tablo 20). Ziyaretçiler yaptıkları gözlemlerde 

köydeki yaĢam tarzında Ģehir etkisinin hissedildiğini belirtmektedir. Hızlı ve plansız 

yapılaĢma özellikle köy güzergahı çevresinde görüntü kirliliği oluĢturmaktadır. Aynı 

zamanda hizmet kalitesinin yetersizliği, doğal çevre düzensizliği, tabelaların 

oluĢturduğu kirlilik ve otopark sorunu diğer grubu içinde yer almaktadır. 
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Tablo 20: Cumalıkızık köyünde ziyaretçilerin dikkatini çeken en önemli sorunlar 

Kızık Köyleri’nde dikkatinizi çeken 

en önemli sorun sizce nedir? 
Frekans Yüzde 

UlaĢım güçlüğü 97 30,3 

Geleneksel yaĢam tarzının azalması 70 21,9 

Görüntü kirliliği 57 17,8 

Hızlı ve plansız yapılaĢma 52 16,3 

Hepsi 40 12,5 

Diğer 4 1,3 

Toplam 320 100 

                                Kaynak: Alan anketleri (2016) 

3.3. SWOT ANALĠZĠ: KIZIK KÖYLERĠNĠN GÜÇLÜ VE ZAYIF 

YÖNLERĠ, FIRSATLAR VE TEHDĠTLER 

SWOT analizi, bir organizasyonun iç ve dıĢ çevresinin değerlendirilmesine 

imkan sağlayan bir analiz tekniğidir (Önder ve Polat: 2004: 83). Stratejik bir planlama 

yöntemidir. Ġngilizce Strenghts (Güçler, Üstünlükler), Weaknesses (Zayıflıklar), 

Opportunities (Fırsatlar) ve Threats (Tehditler) kelimelerinin baĢ harflerinden meydana 

gelmektedir (Gökçe, 2006: 10 ve Güngör ve Arslan 2004: 68). 

SWOT analizi çeĢitli sektörlerde ve bilim dallarında stratejik planlama, 

pazarlama ve yönetim konularında farklı Ģekillerde araĢtırmacılar ve bilim adamları 

tarafından kullanılmıĢtır. AraĢtırmacılar SWOT analizini kendi çalıĢma alanlarına göre 

tanımlamıĢ veya SWOT kavramı hakkında çeĢitli açıklamalar yapmıĢlardır (Gökçe, 

2006: 10).  

Turistik ürün açısından SWOT analizi; bir turistik ürünün rakiplerine göre 

avantajlarının ve dezavantajlarının tespit edilip, ürünle ilgili karĢılaĢılabilecek fırsatların 

ve tehditlerin önceden saptanarak stratejik pazarlama planlaması yapmasında elde ettiği 

verileri kullanması yöntemidir (Koller, 1994, Akt: Gökçe, 2006: 14). SWOT analizi 

yapılarak organizasyonun mevcut durumu tespit edilir. Bu çerçevede güçlü ve zayıf 

yönler ile organizasyonun karĢı karĢıya bulunduğu fırsatlar ve tehdit unsurları ortaya 

konulmaya çalıĢılır. Bu anlamda SWOT mevcut durum analizidir (Önder ve Polat: 

2004: 83). 
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Kırsal turizmin geliĢtirilmesi, rekreasyonel potansiyelin en doğru Ģekilde 

değerlendirilebilmesi için turizm alanının her yönü ile tanınması gerekmektedir. Kızık 

köylerinde yaptığımız alan gezileri ve köylerde uyguladığımız anket çalıĢması 

sonucunda SWOT analizi yapılmıĢtır. Fırsatlar ve tehditler dikkate alınarak köylerin 

turizm potansiyelini açığa çıkaracak güçlü ve zayıf yanlar belirlenmiĢtir. 

Cumalıkızık Köyü’nde günübirlik rekreasyonel faaliyetlerin ve kısa süreli 

turizmin geliĢtirilebilmesi için imkanların yeterli olduğu görülmektedir. Ankete katılan 

yerel halk ve esnafın sorulan sorulara verdiği cevaba göre en güçlü yanını köklü tarihi 

geçmiĢi oluĢturmaktadır. UNESCO tarafından kültürel miras listesine alınması ve 

Uludağ’ın eteklerinde bulunması özellikle yerel yönetimlerin bölge üzerinde çeĢitli 

projeleri geliĢtirmesine imkan vermektedir. Ancak Cumalıkızık’ta bulunan konutların 

özgün yapısına göre yeniden restore edilmesi sırasında yaĢanan aksaklıklar ve çevre 

düzensizliği turizmin geliĢimini yavaĢlatmaktadır. Ayrıca Cumalıkızık’ta alternatif 

rekreasyonel faaliyetlerin yapılabileceği ortamların varlığı köye olan ilgiyi 

arttırmaktadır. Cumalıkızık’ta turizmin sürdürülebilmesi için Cumalıkızık’ın var olan 

güçlü yanlarının korunması gerekmektedir. Ayrıca bu durumun ortaya çıkaracağı 

alternatif turizm faaliyetleri, köyde yeni iĢ sahalarının geliĢimine zemin oluĢturacaktır 

(Tablo 21). 

Tablo 21: Cumalıkızık Köyü’nün güçlü ve zayıf yönleri fırsatlar ve tehditler  

Güçlü Yanları Zayıf Yanları 

 

 Osmanlı Devleti’nin ilk yerleĢme 

örneklerinden biri olması 

 Osmanlı eserlerinin sergilendiği müzenin 

varlığı 

 Geleneksel sivil mimari yapılarının 

bugüne kadar korunabilmesi 

 Köyün yapısına uygun organik tarım  

ürünlerinin yetiĢtirilmesi 

 El örmesi ürünlerin varlığı 

 

 

 

 Köy yolu üzerinde ana cadde ayrımından 

sonra köye gelene kadar aĢırı çarpık ve 

düzensiz yerleĢmenin varlığı 

 Ana yol güzergahında tanıtıcı tabelaların 

yetersizliği 

 Köy kahvaltısı ve gözleme hizmeti sunan 

alanların imkanlarının azlığı 

 Ziyaretçilerin kalacağı pansiyon ve butik 

otellerin sayıca az olması ve konfor 

eksikliği 
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 UNESCO dünya miras listesinde yer 

alması 

 Restorasyon çalıĢmalarının yapılıyor 

olması 

 Bursa gibi büyük bir Ģehrin hemen 

yanında yer alması 

 Geleneksel konutlara yapılacak 

restorasyon çalıĢmalarının yavaĢ 

ilerlemesi 

 Ġmar kısıtlamaları ile beklenen maddi 

imkanın alınamaması 

 Kalifiye eleman yetersizliği 

 

Fırsatlar Tehditler 

 

 Uludağ’ın eteklerine kurulmuĢ olması 

 UNESCO tarafından miras listesine 

alınması ile köye verilen önemin artması 

 Tarihi ve doğal değerlerin korunabildiği 

kırsal alanlara ilginin artması 

 Azalan tarım ürünlerinin yeniden 

üretimine yönelik projelere imkan 

sunması 

 Yerel halkın ve esnafın turizme bakıĢ 

açısının olumlu olması  

 Çevre bilincinin artması  

 Yeni yatırımların gerçekleĢmesine imkan 

sağlaması 

 Özellikle kadın istihdamının artmasına  

imkan sağlaması 

 

 Yapılan restorasyon çalıĢmalarının 

özgünlüğünü korumaması 

 Köye yakın yerleĢim alanlarında hızlı ve 

plansız yapılaĢmanın artması 

 Doğal alanların aĢırı kullanımı sonucu 

yok olmaya baĢlaması  

 Tarım ve hayvancılığın azalması sonucu 

tek geçim kaynağının turizme yönelmesi 

ve ekonomik sıkıntıların baĢlaması 

 Ziyaretçi yoğunluğundan dolayı zarar 

gören tarihi dokuların çekiciliğinin 

azalması 

Kaynak: Alan anketleri (2016) 

AraĢtırma alanı içinde yer alan Hamamlıkızık ve Derekızık’ta da anket çalıĢması 

ve gözlem yapılmıĢtır. Bu köyler Cumalıkızık kadar ziyaretçi çekmese de sahip olduğu 

doğal güzellikleri ile rekreasyonel açıdan değerlendirilebilmektedir. Ancak ziyaretçi 

sayısının ve turizmden gelir oranının arttırılması için köylerin zayıf ve güçlü yanları ile 

turizme fırsat sunacak imkanlar ve engel olacak tehditlerin bilinmesi gerekmektedir. Bu 

açıdan kendi içsel yapısından doğan güçlü ve zayıf yönleri ile çevresel faktörlerden 

kaynaklanan fırsatları ve tehditleri yapılan gözlem ve anketlerle belirlenmiĢtir (Tablo 22 

ve 23). 
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Tablo 22: Derekızık Köyü’nün güçlü ve zayıf yönleri fırsatlar ve tehditler  

Güçlü Yanları Zayıf Yanları 

 Tarihi geçmiĢi yansıtan konutların varlığı 

 Doğal çevrenin yeĢilini koruyabilmiĢ 

olması 

 ġehir merkezine olan uzaklığı ile sessiz 

ve sakin doğal ortama sahip olması 

 Baba Çınar mesire alanının piknik alanı 

olarak değerlendirilmesi 

 Yediveren türü olarak bilinen çilek 

üretiminin yaygınlığı  

 ġenlik ve çilek festivalinin düzenlenmesi 

 Tarihi konutların sayıca az olması  

 Günübirlik yapılan ziyaretlerde insanlara 

alternatif rekreasyonel imkanın 

sunulmaması 

 Betonarme binaların sayısının artması ile 

gelenekselliğinin azalması 

 Köyün tanıtım ve reklamının yeterince 

yapılamaması 

 Tarımdan para kazanma imkanının 

giderek azalması 

 UlaĢım güçlülüğünün yaĢanması 

 

 

Fırsatlar Tehditler 

 Köye 30 dakika uzaklıkta bulunan 

Küreklidere ġelalesi’nin varlığı  

 Köylünün sahip olduğu tarım alanlarının 

hobi bahçesi olarak kullanılabilir olması 

 Köy çevresinde bulunan ormanlık 

alanların bitki çeĢitliliği açısından zengin 

olması 

 Treeking, faytonlu gezi, orientering, 

kamp kurma gibi rekreasyonel 

faaliyetlere imkan sağlayabilecek 

ortamın varlığı 

 Derekızık Köyü’ne komĢu olan Saitabat 

Köyü’nün sahip olduğu Ģelalesi ile 

turizm açısından daha çok tanınmıĢ 

olması 

 Azalan tarım ve hayvancılık faaliyetleri 

sonucunda yerel halkın köyünü terk etme 

ihtimalinin bulunması , 

 

 

Kaynak: Alan anketleri (2016) 
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Tablo 23: Hamamlıkızık Köyü’nün güçlü ve zayıf yönleri fırsatlar ve tehditler 

Güçlü Yanları Zayıf Yanları 

 

 Tarihi geçmiĢi yansıtan konutların varlığı 

 Köy çevresinde mesire alanların varlığı 

 Hamamlıkızık yerleĢim alanı sınırları 

içinde Uludağ eteklerinde kent 

ormanının bulunması 

 Uludağ’dan gelen korusu kaynak 

suyunun varlığı 

 Alabalık tesislerinin bulunması 

 Küreklidere ġelalesi’nin piknikçilere  ve 

doğa sporlarına uygun ortam sağlaması 

 

 Sayısı oldukça az olan tarihi konutların 

yok olma tehlikesi ile karĢı karĢıya 

kalması  

 Günübirlik yapılan ziyaretlerde insanları 

alternatif rekreasyonel imkanının 

sunulmaması 

 Betonarme binaların sayısının artması ile 

gelenekselliğinin azalması 

 Köyün tanıtım ve reklamının yeterince 

yapılamaması 

 

 

 

 

Fırsatlar Tehditler 

 Köye 30 dakika uzaklıkta bulunan 

Küreklidere ġelalesi’nin varlığı  

 Köylünün sahip olduğu tarım alanlarının 

hobi bahçesi olarak kullanılabilir olması 

 Köy çevresinde bulunan ormanlık 

alanların bitki çeĢitliliği açısından zengin 

olması 

 Treeking, faytonlu gezi, orientering, 

kamp kurma gibi rekreasyonel 

faaliyetlere etkinliklerine imkan 

sağlayabilecek ortamın varlığı 

 KomĢusu olan Cumalıkızık Köyü’nün 

gölgesinde kalması 

 Kırsallığın giderek azalması ile 

ĢehirleĢme tehlikesi altında olması 

 Geleneksel yaĢam tarzının yok olması 

 Ġmara açılan alanların yapılaĢma 

nedeniyle tarım alanlarına zarar vermesi 

 

 

Kaynak: Alan anketleri (2016) 

Derekızık ve Hamamlıkızık köylerinde kısa süreli turizm ya da günübirlik 

rekreasyonel faaliyetlerin yapılabilmesi için uygun ortamlar bulunmaktadır. Halkın çok 

az bir bölümünün geçim kaynağı olarak değerlendirdiği turizm, alternatif olarak 

geliĢtirilebilir. Özellikle Derekızık köyünde haftasonu ağırlık kazanan ziyaretler 
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genellikle ilkbahar ve yaz döneminde gerçekleĢtirilir. Yakın çevresinde doğal oluĢumlar 

açısından çekiciliği yüksek olan Saitabat Köyü’nün bulunması Derekızık Köyü’nün geri 

planda kalmasına neden olmuĢtur. Bu durumu avantaja dönüĢtürebilecek potansiyelin 

kullanılması gerekmektedir.  

 

 

 

 

 
                 Fotoğraf  28: Saitabat ġelalesi                       Fotoğraf  29: Saitabat mesire alanı 

Kaynak: (Alan araĢtırması, 2016)                    Kaynak: (Alan araĢtırması, 2016) 

 

Hamamlıkızık yerleĢmesi alabalık çiftlikleri, kent ormanı ve mesire alanları ile 

ziyaretçileri kendine çekmektedir. Ancak  Derekızık’ta olduğu gibi Hamamlıkızık’ta da 

yakın çevresinde yer alan turizm çekiciliği yüksek olan Cumalıkızık yerleĢmesinin 

gölgesinde kalmaktadır. Sahip olduğu doğal çekiciliklerin planlı kullanımı 

gerekmektedir. Yapılacak doğru yatırımlar sayesinde köyler arasında turizmin geliĢimi 

sağlanabilir. Hamamlıkızık ile Cumalıkızık arasında köy içinden tarihi yürüyüĢ yolları, 

Derekızık ile arasında ise ortak kullanım alanı olarak yararlanılacak doğa parkurları 

geliĢtirilebilir. Tehditlerin fırsata dönüĢtürüldüğü, halkın ekonomisine katkı sağlayacak 

ve ziyaretçileri psikolojik doyuma ulaĢtıracak projeler geliĢtirilmelidir (Fotoğraf 28 ve 

29). 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Kırsal turizm, kitlesel turizmin ortaya çıkardığı aĢırı, plansız ve kontrolsüz 

kullanım sonucu özelliğini yitiren kıyı alanlarına alternatif olarak geliĢmiĢtir. Kırsal 

turizme olan ilginin artması sonucu doğal ve tarihi yapılara sahip kırsal yerleĢmeler 

turizme yönelmeye baĢlamıĢtır. Özellikle büyükĢehirlere yakın olan kırsal alanlar 

günübirlik ziyaretçilerin uğrak alanı olmuĢtur. Ziyaretçi sayısının artması ve 

çeĢitlenmesi ile birlikte kırsal mekanlar var olan tarihi yapılarını ve doğal varlıklarını 

turizmin çekici unsuru olarak değerlendirmeye baĢlamıĢtır. 

ÇalıĢma alanımızı oluĢturan Bursa’daki kızık köylerinde rekreasyonel turizm 

faaliyetleri ve günübirlik turizm incelenmiĢtir. Bu kapsamda ele aldığımız köyleri 

ziyaret edenlere, yerel halka ve esanafa anket uygulanmıĢtır. Üç ayrı gruba yönelik 

oluĢturulan sorularla üç ayrı köyün turizm değerleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Anketten 

elde edilen sonuçlara göre kızık köylerinde turizm olanaklarının istenilen düzeyde 

değerlendirilmediği ve var olan potansiyelin alternatif rekreasyonel etkinlikler ile 

geliĢtirilebileceğidir. Özellikle yürüyüĢ parkurları, hobi bahçeleri, atlı gezintiler, bisiklet 

turları, çeĢitli yörelere ait haftaların düzenlenmesi ziyaretçilerin ifade ettiği rekreasyonel 

faaliyetlerdendir. Hizmet alanlarının çeĢitlendirilmesi, tanıtım ve reklamın arttırılması 

kırsal turizmin geliĢtirilmesi için öncelikli olarak yapılması gerekendir. Ancak 

destinasyonların taĢıma kapasitesi gözetilmeden hizmet alanalarının çeĢitlendirilmesi ve  

turistik ziyaretçilere açılması, var olan kaynakların yozlaĢmasına ve tüketilmesine sebep 

olacaktır. Bu nedenle kırsal turizmin geliĢtirilmesi için yapılacak her türlü çalıĢma 

planlı ve sürdürülebilir olmayı zorunlu kılar. 

Doğal ve bozulmamıĢ çevre yapısı, tarihi ve kültürel değerler, geleneksel mimari 

ankete katılan esnafa göre ziyaretçileri çeken en temel unsurlardır. Ancak ziyaretçileri 

ağırlama ve hizmet sunma açısından köylerinin yetersiz kaldığını belirten köy esnafı, 

kızık köylerinde yeni yatırım planları olduğunu ifade etmektedir. Anket sonuçlarına 

göre özellikle Cumalıkızık’ta yatırımların, konaklamaya ve ev pansiyonculuğuna 

yönelik olduğu görülmektedir. Bu nedenle önce yerel halka ve esnafa turizm eğitimi ve 

bilinci verilmeli, gelen çocukların iyi vakit geçirmeleri için özel alan oluĢturulmalı, 

yerel ürünlerin satımının gerçekleĢtirildiği standların köy içinde değil de ayrı bir alana 

kurularak tarihi sokak dokusunun korunması gerekmektedir. 
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Derekızık’ta ise doğal çevrenin çekiciliği günübirlik turizmi ortaya çıkarmıĢtır. 

Esnafın tamamı ağırlıklı olarak hafta sonu gelen ziyaretçilerin tüm haftaya yayılmasını 

istemektedir. Ziyaretçi sayısının arttırılması için öncelikli olarak reklam ve tanıtım 

yapılmalı ve beraberinde hizmet alanları çeĢitlendirilmelidir. Köy esnafı giderek azalan 

tarım ve hayvancılığa karĢı turizmi alternatif ekonomik faaliyet ve geçim kaynağı olarak 

görmektedir. Bu nedenle köy esnafı sahip oldukları bahçelerde kamp yapmak için arazi 

kiralamak, bungalov evler yapmak, bahçe turizmini geliĢtirmeyi istemektedir. Baba 

Çınar olarak bilinen piknik alanından köy sınırları içinde kalan Küreklidere ġelalesi’ne 

yönelik çeĢitli parkurlar oluĢturularak çekicilik arttırılmalıdır. Ayrıca oluĢturulan 

güzergah üzerinde köylünün ürettiği çilek ve kestanelerin satılması için standlar 

kurulmalıdır. Turizmin daha kaliteli yapılması ya da potansiyeli olan köylerde turizmin 

geliĢtirilmesi için valilik, STK ve dernekler köy halkı ile birlikte hareket etmelidir.  

Turizmin önemli bir sektör olarak geliĢmeye baĢladığı kızık köylerinde yerel 

halk ve esnaf günübirlik yapılan ziyaretlerin kısa süreli turizme dönüĢtürülmesi 

gerektiğini düĢünmektedir. Özellikle ziyaretçilerin sayısının artması ve haftanın her 

gününe yayılması var olan değerlerin korunmasına imkan sağlamaktadır. Ancak 

ziyaretçi sayısının artması ve turizmin her güne yayılması köylerdeki tarihi ve doğal 

çekici unsurların hızla tüketilmesine ve aĢırı kullanımdan dolayı tüm özelliklerini 

kaybetmesine yol açacaktır. Ayrıca artan turist sayısının köyde oluĢturacağı yoğunluk 

ulaĢımın aksamasına ve otopark sorununun ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu durum 

geçimini turizmden sağlamayan köy halkının günlük yaĢantısına zarar verecektir. Bu 

nedenle turist sayısı arttırılırken yoğunluğun olacağı günlerde özellikle haftasonu 

ziyaretçiler için saat sınırlaması getirilmelidir. Turizmi, ekonomik kaygılarını azaltıcı 

faaliyet olarak görmekte olan yerel halk bu konuda teĢvik çalıĢmalarının destekçisi 

olmaktadır.  

Kızık köylerinde kırsal turizmin geliĢmesi, bu köylerin kullanılmasını da 

sağlayacaktır. Bu sayede ekonomik ve sosyal geliĢme sağlanacak ve bu tür sorunların 

geliĢimine katkıda bulunacaktır. Bu köylerde meydana gelen gelir artıĢı refah seviyesini 

yükseltecektir. Burada üzerinde durulması gereken husus turizmin çevreyi olumsuz 

yönde etkilememesi yani sürdürülebilir olmasıdır. Özellikle bu köyler için alınan 

kararlarda bu köylerde yaĢayanların görüĢleri önemlidir. 
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EKLER 

ANKET FORMU: 1  

 

KIZIK KÖYLERĠNDEKĠ ZĠYARETÇĠLERE UYGULANAN ANKET 

I.BÖLÜM 

DEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLER 

 

1.Cinsiyetiniz 

1.Kadın 

2.Erkek 

 

2. Medeni Haliniz 

1.Bekar 

2.Evli 

3.BoĢanmıĢ/dul 

 

3. Doğum Tarihiniz............................................................................................................ 

 

4. Doğum Yeriniz............................................................................................................... 

 

5. Eğitim Durumunuz 

1. Ġlköğretim 

2. Lise 

3. Üniversite 

4. Diğer 

 

II. BÖLÜM 

EKONOMĠK ÖZELLĠKLER  

 

6.Mesleğiniz 

1.ĠĢçi 

2. Esnaf 

3. Memur 

4. Öğrenci 

5. Diğer 

 

7. Gelir Durumunuz  

1. 0 - 1500 

2. 1501 - 3000 

3. 3001 - 4500 

4. 4501 ve üstü 
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III. BÖLÜM 

TURĠZM VE REKREASYON POTANSĠYELĠ 

 

8. Kızık Köyleri’ni tercih etme sebebiniz nedir? 

1. Doğal güzellikler 

2. Tarihi ve kültürel değerler 

3. Geleneksel el sanatları 

4. ġehir gürültüsünden uzaklığı 

5. Yöresel ürünler için 

6. Diğer 

 

9. Kızık Köyleri’nde turistik ve rekreatif amaçlı katıldığınız en önemli faaliyet 

hangisidir? 

1. Tarihi ve mimari eserleri inceleme 

2. Doğayı inceleme 

3. Doğa yürüyüĢü 

4. Piknik yapma  

5. Foto safari 

6. Diğer 

 

10. Kızık Köyleri’nde rekreasyonel ve turistik faaliyetlerden yeteri kadar 

yararlanabiliyor musunuz? 

1. Evet ise neden.................................................................................................................. 

2. Hayır ise neden................................................................................................................ 

 

11. Hangi sıklıkla geliyorsunuz? (Neden) 

1. Haftada birkaç sefer 

2. Haftada bir sefer 

3. Ayda bir 

4. Yılda birkaç kez 

5. Ġlk kez 

 

12. Kızık Köyleri’nin rekreatif alan olarak istenilen düzeyde değerlendirildiğini 

düĢünüyor musunuz? 

1. Evet ise neden.................................................................................................................. 

2. Hayır ise neden................................................................................................................ 

 

13. Alternatif rekreasyonel alanların geliĢtirilebileceğini düĢünüyor musunuz? 

(Önerileriniz nedir?) 

1. Evet ise neden.................................................................................................................. 

2. Hayır ise neden................................................................................................................ 

 

 

14. Kızık Köyleri’nde koruma altına alınmasını düĢündüğünüz değerler var mı? 

1. Evet ise neden.................................................................................................................. 

2. Hayır ise neden................................................................................................................ 
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15. Köylerde var olan tarihi ve kültürel değerlerin yeterince korunabildiğini 

düĢünüyor musunuz? 

1. Evet 

2. Hayır 

3. Fikrim yok  

 

16. Cumalı Kızık Köyü’nün UNESCO tarafından dünya miras listesine 

alınmasının, sizin bu  köyü ziyaret etmenizde etkisi oldu mu?  

1. Evet 

2. Hayır 

 

17. Cumalıkızık Köyü’nün UNESCO tarafından dünya miras listesine alınması 

sizce en çok hangi alanda etkisini göstermiĢtir? 

1. Tarihi sokak dokusunun korunması 

2. Mimari alanda resterasyon çalıĢmalarının arttırılması 

3. Osmanlı eserlerinin sergilendiği müzenin açılması 

4. Doğal çevrenin güzelleĢtirilmesi 

5.Diğer................................................................................................................................. 

 

18. Kızık Köyleri’nde dikkatinizi çeken en önemli sorun sizce nedir? 

1. Hızlı ve plansız yapılaĢma 

2. Geleneksel yaĢam tarzının azalması 

3. Görüntü kirliliği 

4. UlaĢım güçlüğü 

5.Diğer................................................................................................................................. 

 

19. Yerel halkın ve esnafın ziyaretçilere karĢı yaklaĢımını dikkate aldığınızda köye 

tekrar gelmeniz üzerinde bir etkide bulunacağını düĢünüyorsunuz? 

1. Olumlu ise neden............................................................................................................. 

2. Olumsuz ise neden........................................................................................................... 

3. Fikrim yok 

 

20. Kızık Köyleri’nde kırsal turizmin geliĢtirilmesi için öncelikli olarak yapılması 

gereken sizce nedir? 

1. Hizmet alanlarının çeĢitlendirilmesi 

2. Köyler arası ulaĢım olanaklarının arttırılmas 

3. Sivil yoplum kuruluĢları ile ilgili alanların ortak hareket etmesi 

4. Tanıtım ve reklam  

5.Diğer................................................................................................................................. 

 

21. Eklemek istediğiniz birĢey var mı? 
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ANKET FORMU: 2  

KIZIK KÖYLERĠNDEKĠ ESNAFA UYGULANAN ANKET 

 

I. BÖLÜM 

DEMOGRAFĠK  ÖZELLĠKLER 

 

1) Cinsiyetiniz 

1. Kadın 

2. Erkek 

 

2) Doğum Tarihiniz........................................................................................................... 

 

3) Doğum Yeriniz............................................................................................................... 

 

4) Eğitim Durumu 

1. Ġlköğretim 

2. Lise 

3. Üniversite 

4. Diğer................................................................................................................................ 

 

II. BÖLÜM 

EKONOMĠK ÖZELLĠKLER 

 

5) Hangi iĢ kolunda faaliyet gösteriyorsunuz? 

1. Hediyelik eĢya 

2. Yerel gıda 

3. Pansiyon 

4. Yemek 

5. Kıraathane 

6. Diğer................................................................................................................................ 

6) Yaptığınız baĢka bir iĢ var mı? Neden 

1. Yok.................................................................................................................................. 

2. Var (iĢ kolu)..................................................................................................................... 

 

7) Aylık geliriniz ne kadardır? 

1. 1500 ve altı 

2. 1501 – 3000 

3. 3001 – 4500 

4. 4501 ve üstü    
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III. BÖLÜM 

TURĠZM VE REKREASYON POTANSĠYELĠ 

 

8. Ziyaretçilerin köyünüze gelmesinin temel sebebi sizce nedir? 

1. Doğal ve bozulmamıĢ çevre yapısı 

2. ġehirden uzak temiz hava koĢulları 

3. Tarihi ve kültürel değerler ve geleneksel mimari 

4. Kırsal alan gezisi 

5. Hepsi 

 

9. Ziyaretçiler ağırlıklı hangi günlerde gelirler? 

1. Hafta içi 

2. Hafta sonu 

 

10. Kırsal turizm faaliyetinin ve rekreasyonel çeĢitlenmenin arttırılması köy  esnafı 

açısından nasıl  karĢılanır? 

1. Olumlu ise neden............................................................................................................. 

2. Olumsuz ise neden........................................................................................................... 

 

11. Köyünüzde kırsal turizm faaliyetinin ve rekreasyonel çeĢitlenmenin 

arttırılmasını sağlayacak  görevi kim üstlenmelidir? 

1. Köylünün kendisi 

2. Muhtarlık  

3. Kaymakamlık 

4. Valilik 

5. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

6. Yöredeki Dernek ve Sivil Toplum Örgütleri 

7. Belediye 

8. Diğer................................................................................................................................ 

 

12. Köyde var olan ekonomik (esnaf) çeĢitliliğin ziyaretçileri karĢılama açısından 

yeterli olduğunu düĢünüyor musunuz? 

1. Evet (Neden).................................................................................................................... 

2. Hayır (Neden).................................................................................................................. 

 

13. Ziyaretçi sayısını arttırmak için neler yapılmalıdır? 

1. Hizmet kalitesi ve sayısı arttırılmalı 

2. Çevre düzenlemesi geliĢtirilmeli 

3. Alternatif turizm etkinlikleri çoğaltılmalı 

4. Köyün tanıtımı arttırılmalı 

5. Diğer................................................................................................................................ 

 

14. Ziyaretçi sayısının arttırılması köy esnafını  hangi anlamda daha çok etkiler? 

1. Olumlu ise neden............................................................................................................. 

2. Olumsuz ise neden........................................................................................................... 
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15. Kızık köylerinde baĢka bir yatırım planınız var mı? 

1. Evet (Neden)................................................................................................................... 

2. Hayır (Neden).................................................................................................................. 

 

16. Köyünüzde yatırım alanlarının artıĢ göstermesi yöre esnafını sizce en çok hangi 

alanda etkiler? 

1. Rekabet gücünü arttırır 

2. Yöresel ürünlerin çeĢitliliğini ve kalitesini arttırır 

3. Ürünlerin satımını zorlaĢtırır 

4. Elde edilen gelirde azalmaya yol açar 

5. Diğer................................................................................................................................ 

 

17. Köyünüzde gerçekleĢtirilen turizm faaliyetlerinin, çevre sorunlarına sebep 

olduğunu düĢünüyor musunuz? 

1. Hayır................................................................................................................................ 

2. Evet (Neden)................................................................................................................... 

 

18. Köyünüzde gerçekleĢtirilen turizm  faaliyetlerinin, köyünüzün geleneksel ve 

tarihi yapısına zarar verdiğini düĢünüyor musunuz? 

1. Hayır................................................................................................................................ 

2. Evet (Neden).................................................................................................................... 

 

19. Köyünüzde gerçekleĢtirilen rekreasyonel faaliyetlerin, köyünüzün doğal, 

geleneksel ve tarihi yapısının korunmasında yararlı olduğunu düĢünüyor 

musunuz? 

1. Hayır................................................................................................................................ 

2. Evet (Neden).................................................................................................................... 
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ANKET FORMU: 3 

KIZIK KÖYLERĠNDEKĠ YEREL HALKA UYGULANAN ANKET 

I. DEMOGRAFĠK  ÖZELLĠKLER  

 

1. Cinsiyetiniz 

1. Kadın 

2. Erkek 

 

2. Medeni Hali 

1. Evli 

2. Bekar 

3. Dul/ boĢanmıĢ 

 

3. Doğum Tarihiniz............................................................................................................ 

 

4. Doğum Yeriniz............................................................................................................... 

 

5. Eğitim Durumu 

1. Ġlköğretim 

2. Lise 

3. Üniversite 

4. Diğer............................................................................................................................... 

 

II. EKONOMĠK ÖZELLĠKLER 

 

6. Mesleğiniz  

1. Çiftçi 

2. Esnaf 

3. ĠĢçi 

4. Memur 

5. Öğrenci 

6. Diğer.............................................................................................................................. 

 

7. Gelir Durumunuz    

1. 0 – 1500  

2. 1501 – 3000 

3. 3001 – 4500 

4. 4501 ve üstü         
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III. TURĠZM VE REKREASYON POTANSĠYELĠ 

 

8. Köyünüzde yapılan turizm faaliyetlerinin, köyünüze en büyük katkısı nedir? 

1. Ekonomiyi geliĢtiren bir faaliyet 

2. Kültürün artmasını sağlayan bir faaliyet 

3. Ġnsanları kaynaĢtıran bir faaliyet 

4. Doğayı güzelleĢtiren bir faaliyet  

5. Tarihi ve kültürel değerleri koruyan bir faaliyet 

6. Diğer................................................................................................................................ 

 

9. Köyünüzün mevcut turizm imkanlarını nasıl buluyorsunuz? 

1. Yeterli buluyorum (Neden)............................................................................................. 

2. Yeterli bulmuyorum (Neden).......................................................................................... 

 

Köyünüzün en önemli kırsal turizm çekiciliği sizce aĢağıdakilerden hangisidir? 

1. Doğal alanların varlığı 

2. Tarihsel ve geleneksel değerleri içermesi 

3. Yöresel ürünler 

4. UlaĢım kolaylığı 

5. Diğer................................................................................................................................ 

 

11. Köyünüzde daha çok hangi rekreasyonel faaliyet yapılmaktadır? 

1. YürüyüĢ 

2. Piknik yapma 

3. Foto safari 

4. Tarihi ve kültürel alanları gezme  

5. Yöresel ürün ve el sanatlarını satın alma 

6. Diğer ............................................................................................................................... 

 

12. Köyünüzde alternatif olarak hangi faaliyetler geliĢtirilebilir? 

............................................................................................................................................. 

 

13.Rekreasyonel faaliyetlerin çeĢitlendirilmesi ve geliĢtirilmesinde herhangi bir 

sorunla karĢılaĢılacağını düĢünüyor musunuz? 
1. Evet ise neden.................................................................................................................. 

2. Hayır ise neden................................................................................................................ 

 

14. Köyünüzde kırsal turizm potansiyelini ve alternatif faaliyetleri geliĢtirmekte 

asıl görevi kim üstlenmelidir? 

1. Köylünün kendisi 

2. Muhtarlık  

3. Kaymakamlık 

4. Valilik 

5. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

6. Yöredeki Dernek ve Sivil Toplum Örgütleri 

7. Belediye 

8.Diğer.................................................................................................................................  
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15. Köyünüzde turizm faaliyeti geliĢmeye baĢlarsa turizmde ücret karĢılığı ya da 

kendi hesabınıza çalıĢarak kazanç sağlamak ister misiniz? 

1. Ġsterim (Ev pansiyonculuğu yapmak, Motel kurup iĢletmek, Kamp için arazi 

kiralamak, Bağ, bahçe tarımına katkıda bulunmak Yiyecek ürün satıĢı, Rehberlik) 

2. Ġstemem 

3. Fikrim yok 

 

16. Köyünüze gelen turist profilini ağırlıklı olarak hangi grup oluĢturmaktadır? 

1. Günübirlikçiler 

2. Kısa süreli turistler 

3. Diğer ............................................................................................................................... 

 

17. Ziyaretlerin tüm haftaya yayılmasını ister misiniz? 

1. Evet ise neden.................................................................................................................. 

2. Hayır ise neden................................................................................................................ 

 

18. Köyünüzde gerçekleĢtirilen rekreasyonel faaliyetlerin, köyünüzde çevre 

sorunlarına sebep olduğunu düĢünüyor musunuz? 

1. Hayır................................................................................................................................ 

2. Evet (Neden)................................................................................................................... 

 

19. Köyünüzde gerçekleĢtirilen rekreasyonel faaliyetlerin, köyünüzün geleneksel ve 

tarihi yapısına zarar verdiğini düĢünüyor musunuz? 

1. Hayır................................................................................................................................ 

2. Evet (Neden)................................................................................................................... 

 

20. Köyünüzde gerçekleĢtirilen rekreasyonel faaliyetlerin, köyünüzün doğal, 

geleneksel ve tarihi yapısının korunmasında yararlı olduğunu düĢünüyor 

musunuz? 

1. Hayır................................................................................................................................ 

2. Evet (Neden)................................................................................................................... 

 

21. Cumalıkızık Köyü’nün UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınması, 

köyünüzdeki turizm faaliyetlerini etkilediğini düĢünüyor musunuz? 

1. Evet ise neden.................................................................................................................. 

2. Hayır ise neden................................................................................................................ 

 

22. Cumalıkızık Köyü’nün UNESCO tarafından dünya miras listesine alınması 

sizce en çok hangi alanda etkisini göstermiĢtir? 

1. Tarihi sokak dokusunun korunması 

2. Mimari alanda resterasyon çalıĢmalarının arttırılması 

3. Osmanlı eserlerinin sergilendiği müzenin açılması 

4. Doğal çevrenin güzelleĢtirilmesi 

5. Diğer................................................................................................................................ 
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T.C. 

BĠLECĠK ġEYH EDEBALĠ 

ÜNĠVERSĠTESĠ 

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 

ÖĞRENCĠ ÖZGEÇMĠġ FORMU 
 

 
Adı Soyadı:  Serpil KARA 

Lisans 

Öğrenimi 

Ege Üniversitesi Doğum Yeri Bursa/ Osmangazi 

Yüksek Lisans 

Öğrenimi 

Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi Doğum 

Tarihi 

20.02.1988 

 

 
20.02.1988 yılında Bursa’da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Bursa’da tamamladı. Bursa’da 

Çınar Lisesini 2004 yılında bitirdikten sonra 2005 yılında Ege Üniversitesi, Fen Edebiyat 
Fakültesi Coğrafya Bölümü’nü kazandı. 2010 yılında bu bölümden mezun oldu. Aynı yıl Uludağ 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon Programı’na başladı. 2011 yılında 
mezun olduktan sonra coğrafya öğretmeni olarak çalışmaya başladı. 2014 Eylül ayında Bilecik 
Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalında yüksek lisans 
programına başladı ve 28 Mayıs 2018 +tarihinde Bursa’da Kızık Köylerinin Kırsal Turizm 
Potansiyelinin Kentsel Rekreasyon Açısından Değerlendirilmesi adlı tezi ile mezun oldu. 

 

                                    ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ 

 

ADRES: DemirtaĢ, Barbaros Mahallesi, 403. Sokak No: 5 D: 3 Osmangazi/ BURSA 

E-Posta: serpil.comert@hotmail.com 

 


